
 

 

Eksportsælger, inventar til svinestalde 

Ikadan System A/S søger en dygtig eksportsælger 

Har du erfaring med salg, kan du lide at rejse og har du viden om svineproduktion? Så er du måske 

Ikadan Systems nye eksportsælger. 

Hvad går jobbet ud på? 

Dit primære job bliver at servicere vores udenlandske forhandlere af vores gulv- og inventarsystemer til 

svinestalde samt at udbygge vores udenlandske forhandlernet. Dine vigtigste opgaver bliver: 

 Rådgivning og service af forhandlere, direkte og via vores salgsselskaber 

 Planlægning og gennemførelse af salgskampagner i samarbejde med vores forhandlere og 

salgsselskaber 

 Udarbejdelse af og opfølgning på tilbud 

 Deltagelse på internationale messer 

Hvem er du? 

Du har en solid viden om svineproduktion. Derudover er du kendetegnet ved at:  

 Du har en solid og dokumenteret erfaring med salg, gerne på eksportmarkeder 

 Du er selvmotiverende, vedholdende og bevarer overblikket når der er travlt 

 Du har næse for muligheder og er god til at skabe og vedligeholde relationer til kunder og 

samarbejdspartnere på mange niveauer 

 Du har forståelse og respekt for de udfordringer kulturelle forskelle giver 

 Du taler og skriver tysk og engelsk på forhandlingsniveau. Andre fremmedsprog en fordel men ikke 

en forudsætning 

  

Hvad tilbyder vi dig? 

 At du bliver en del af et erfarent og effektivt salgsteam, som er kendt for et højt tempo og god 

kundeservice 

 Et spændende og selvstændigt job i en vækstorienteret virksomhed 

 Fast gage og pensionsordning 

 Kørselsordning og fri tlf. 

Ansøgning 

Send din ansøgning hurtigst muligt og senest 31. marts 2014 sammen med CV og øvrige relevante bilag. 

Kontakt for yderligere oplysninger om stillingen rettes til Salgschef Niels Henrik Lundgaard på tlf. +45 

2224 2679 eller e-mail nhl@ikadan.dk. 

Ikadan System A/S 

Højriis Allé 89 

7430 Ikast 

 

Ikadan System A/S har gennem snart 30 år produceret modulopbyggede gulv- og indretningssystemer til 
svinestalde med stor succes.  I dag sælger Ikadan System A/S i mere end 30 lande. Vi har 
salgsselskaber i USA, Tyskland, England og Ukraine. Nytænkning og produktudvikling er nøgleord, som 

har været medvirkende til, at Ikadan System i dag er markedsleder. Ikadan System A/S er en del af 
Ikadan Gruppen, der også består af Ikadan Plast A/S samt Ikadan Sport & Fritid A/S. læs mere på 

mailto:nhl@ikadan.dk


www.ikadan.dk  

 

http://www.ikadan.dk/

