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Salgsingeniør søges til voksende robotvirksomhed

Brænder du for konceptudvikling og risikoafdækning, at møde kunderne i øjenhøjde, og kan du supportere vores stærke 
salgsteam med teknisk know-how? Så er det lige dig, vi søger.

Om jobbet
Technicon i Hobro søger en teknisk salgsingeniør med stærke formidlingsevner og en kommerciel forståelse til at 
understøtte vores salgsindsats. Vi ser gerne, at du har erfaring med teknisk salg, et bredt kendskab til software, teknologi og 
salgsprocesser samt evnerne til at assistere med priskalkulationer og udarbejdelse af projektoplæg. Jobbet vil samtidig bestå 
i udarbejdelse af 3D modellering af skitserede robotløsninger. Det er derfor vigtigt, at du har en grundig teknisk forståelse for 
mekaniske- og elektriske systemer samt behersker mekanisk konstruktion på konceptniveau i 2D- og 3D-programmer såsom 
Inventor og SolidWorks.

Eksempler på opgaver:
• Teknisk sparring til kollegaer og kunder indenfor Technicons pallette af standardprodukter 
• Deltagelse i kundemøder sammen med en projektsælger til teknisk afklaring
• Udarbejdelse af priskalkulationer på store og små automationsprojekter
• Udarbejdelse af 2D/ 3D layouttegninger på konceptniveau 

Hvad forventer vi af dig?
Du er udadvendt, opsøgende, proaktiv og serviceminded: kort sagt arbejder du hele tiden for, at kunden er i centrum, og 
holdet fungerer optimalt. 
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse og gerne faglige erfaringer at bygge på, hvor du er vant til at understøtte en 
salgsindsats.  
Du har sandsynligvis prøvet at opbygge løsninger indenfor robotter og PLC-styrede automationsanlæg. Du er derfor vant til 
salg af automationsprojekter, og det er et stort plus, hvis du har erfaringer med simulering i RoboDK eller tilsvarende.

Kort om Technicon 
Technicon udvikler og sælger fleksibel automationsteknologi, der effektivt løser produktionsudfordringer for en bred vifte af 
produktionsvirksomheder. Vi vokser, og vi er i dag over 50 ansatte. Vores vækst er drevet af høj viden og stor dedikation hos 
samtlige medarbejdere. 
Technicon er en flad organisation, kendetegnet ved uformel og stærk kultur, hvor frihedsgraden er høj, og hvor der er kort fra 
idé til handling.

Vil du være en del af teamet?
Så glæder vi os til at modtage din ansøgning og tilhørende CV snarest muligt. 
Ansøgning samt CV sendes til application@technicon.dk mærket “Ansøgning salgsingeniør” i emnefeltet.
 Vi indkalder løbende kandidater til samtale. 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte salgschef Thomas Gøtke på tlf. 9244 0272 eller mail TGO@
technicon.dk.
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