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SALGSKONSULENTER  TIL BÅDE ØST- OG VESTDANMARK  

Tormax søger to proaktive og engagerede salgskonsulenter, som kan varetage salget 

af automatiske dørsystemer hhv. i Jylland/Fyn og på Sydsjælland. 

 

VIRKSOMHEDEN 

TORMAX installerede Europas første automatiske dør i 1951 og er i dag en førende international 
producent af automatiske dørsystemer med 16 datterselskaber og 500 distributionspartnere. 

TORMAX er en division af Landert Group, en uafhængig familiejet virksomhed karakteriseret af 
innovation, kvalitet og ægte entreprenørskab. Landert Group blev grundlagt i 1924 med hovedkvarter i 
Bülach nær Zürich og beskæftiger nu mere end 750 personer på tværs af dets to divisioner TORMAX 
(automatiske dørsystemer) og SERVAX (kundetilpassede elmotorer). 

TORMAX Danmark A/S har været på markedet i mere end 40 år og er i dag markedsleder med afdelinger 

i Give og Greve. På vores lokation i Give har vi endvidere egne produktionsfaciliteter. 

Yderligere information på www.tormax.dk. 

TORMAX søger nu to proaktive og engagerede salgskonsulenter, som i hvert deres område får ansvaret 

for det opsøgende salg. 

 

STILLINGEN 

Som en af vore nye salgskonsulenter, får du ansvaret for det opsøgende salg, enten i et distrikt eller til 

udvalgte segmenter, enten i Jylland/Fyn eller på Sydsjælland/Øerne.  

Stillingen er meget selvstændig og du refererer til den lokale salgs- og installationschef. Du vil som 

udgangspunkt operere ud fra vort kontor i enten Give eller Greve. 

Vi er 110 dedikerede medarbejdere, der arbejder i en branche kendetegnet af at være stærkt konkurren-

cepræget, hvor det samtidigt går stærkt. Du skal derfor være selvstændig, skarp i din kommunikation og 

dygtig til at skabe og fastholde relationer. 

Dine opgaver består i at varetage det daglige salgsarbejde i samarbejde med dine kollegaer i afdelingen. 

Du er primært udekørende konsulent, men vil også skulle betjene kunder telefonisk og pr. mail på vores 

kontor. Vi vægter konstruktiv kommunikation og samarbejde højt, og det forventer vi at du praktiserer i 

din dagligdag.  

Produkterne er automatiske dørløsninger til alle formål, primært til B2B-markedet indenfor detailhandel, 

hospitaler, institutioner og byggeprojekter i øvrigt. Du får et konkurrencedygtigt produktsortiment, som 

til stadighed er under udvikling. 

Du bliver en del af et dynamisk og motiveret team. Inden du begynder dine salgsopgaver, vil du blive 

oplært grundigt i vores produkter og interne systemer. Din arbejdsdag er fordelt mellem salg og 

opfølgning fra kontoret og besøg hos kunderne. Du vil opleve, at du har en fordel allerede inden du 

starter dine salg, da vores virksomhed og produkter er efterspurgte i byggebranchen.  
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Dine væsentligste ansvarsområder vil være: 

 Etablering af egne leads via dine kunder, dit netværk og databaser 
 Opsøgende kundebesøg, telefonsalg og rådgivning 
 Varetagelse af budgetansvar indenfor eget distrikt eller egne kundesegmenter 
 Udvikling og vedligehold af langvarige relationer til kunder og netværk 
 Koordinering af dine opgaver ift. kolleger 

 
 
KANDIDATEN 

Arbejdet består i proaktivt opsøgende salg af løsninger til entreprenører, slutkunder, m.fl. samt udvikling 

og vedligehold af relationer og netværk i markedet.  

Du skal være dygtig til at formidle dit budskab, og være drevet af rådgivnings- og salgsarbejde, hvori du 

skaber resultater. Du vil opleve en stor grad af frihed og indflydelse på din arbejdsdag.  

Da dit arbejde kræver en hvis teknisk forståelse, er det en fordel, hvis du har erfaring fra teknisk salg 

eller byggebranchen generelt. Du ved, hvordan du skal prioritere din tid og administrere en travl 

hverdag. Det er vigtigt, at du har en stærk evne til at skabe kontakt til mennesker og dermed opbygge 

og vedligeholde dit netværk.  

Du skal derfor have en relevant kommerciel erfaring og kunne dokumentere gode resultater med, 

opsøgende og vedligeholdende salg indenfor salg af tekniske produkter til byggeriet.  

Din kommercielle baggrund er optimalt kombineret med en håndværksmæssig eller teknisk uddannelse. 

Ellers er du kendetegnet ved at  

 Have minimum 5 års erfaring med B2B salg 

 Have erfaring med salg at tekniske produkter og konstruktioner til byggebranchen 

 Være en god købmand  
 Være udadvendt og have et vindende og tillidvækkende væsen 
 Have en struktureret tilgang til dine opgaver 
 Være en god kommunikator såvel mundtligt, som skriftligt 

 

 

VIRKSOMHEDEN TILBYDER 

En stilling i en solid og professionel virksomhed med egne produktionsfaciliteter i Danmark. Du vil opleve 

et fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø, der understøtter talent og udvikling af vores medarbejdere.  

Du vil have rige muligheder for at påvirke såvel din egen hverdag, som virksomhedens fremtidige 

udvikling og profil. Du vil opleve frihed under ansvar. 

Du tilbydes en konkurrencedygtig løn, samt pension, helbredsforsikring, samt naturligvis mobil, bærbar 

PC og firmabil.  

 
TILTRÆDELSE 
Hurtigst muligt, men der ventes gerne på den rette. 
 

 
ANSØGNING 
Motiveret ansøgning kan sendes direkte til vor rekrutteringspartner: 
 
Sten Appelon Petersen 
Direktør, Insightments Danmark 

 
Mobil:  +45 2270 8320 
Mail:  sap@insightments.dk 


