Topmoderne høstmaskiner
søger dansepartner
I de fire Case IH forretninger i Midt-, Vest- og Nordvestjylland – Sørensen & Lynggaard
(Viborg), Salling Traktorservice (Salling), Nordvestjysk Traktorservice (Hurup) og Maskincentrum (Aulum) – har vi i flere år haft et tæt samarbejde, det ønsker vi nu at udvide ved
ansættelse af en fælles produktspecialist for Case IH høstmaskiner.
Case IH høstmaskiner omfatter den unikke Axial-Flow mejetærsker og et bredt program af
rund- og firkantballepressere, som vi ønsker at styrke i vores område. Vi søger en person som
gerne har erfaring indenfor brugen af maskiner – ikke nødvendigvis Case IH – og er udadvendt.
Du er kendetegnet ved at:
• du brænder for at arbejde med græs og høstudstyr – både praktisk og teoretisk.
• du trives og holder af en dagligdag ude hos kunden.
• du er idérig med nye forslag til at gøre det bedre.
• du er struktureret når det kommer til opnåelse af mål.
Lyder det som dig, kan vi tilbyde dig en stilling, hvor du får medindflydelse på egne mål, og får
ansvar for at nå dem indenfor både salg, marketing, demonstration og brugervejledning i samarbejde med de øvrige sælgere i de fire forretninger.
Dine opgaver vil blandt andet være:
• at være ansvarlig for salg, marketing, træning og demo af Case IH høstmaskiner.
• at lave opsøgende salg i Thy, Mors, Salling samt Midt- og Vestjylland.
• at udarbejde og nytænke marketing af Case IH høstmaskiner.
• at afholde temaarrangementer på forskellige niveauer for at skabe opmærksomhed omkring Case IH høstmaskiner.
• at planlægge og udføre demokørsel med Axial-Flow mejetærskere, samt rund- og firkantballepressere.
• at være bindeled mellem service, reservedele og salg samt udvikle forretningerne til at imødese kundernes behov inden for høstmaskiner.
Er du personen der kan styrke vores salgsteam, så hører vi meget gerne fra dig.
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