TEAM LEAD – Teknisk Salgssupport & Produktkoordinator
Til vores nordiske salgsorganisation søger vi en teknisk orienteret salgs- og produktkoordinator, der kan sikre support til vores mange
nordiske kunder og samtidig fungere som bindeled til vores tyske moderorganisation.
Vi søger en god kollega med bredt kendskab til autoteknik i moderne biler, som kan udvikle vores services til nuværende
og kommende kunder. Som Team Lead vil du få ansvaret for vores nordiske hotline, som består af to supporter. Derudover vil du skulle
udvikle hotline-samarbejdet med vores nordiske partnere. Du vil også blive ansvarlig for at udvikle synergier mellem Hella Gutmann Nordic
og vores tekniske hotline i Tyskland for herigennem at sikre, at vores kunder altid er opdaterede på produkter og teknisk viden fra os.
Ideelt sidder du i dag i en stillingsfunktion, hvor du yder teknisk rådgivning til kolleger og kunder.

Dine tekniske og kommercielle opgaver vil være:
• Styrke vores nuværende hotline og support i de nordiske lande samt udvikle hotline-samarbejdet med vores nordiske partnere
• Supportere vores sælgere i forbindelse med kundebesøg og kundeaftener
• Udvikle vores samarbejde med tekniske skoler samt tekniske uddannelseskoncepter hos vores partnere
• Ansvar for vores vejledende priser og produktinformation i de nordiske lande
Dine organisatoriske opgaver vil være:
• Organisatorisk ansvarlig for den nordiske hotline
• Styrke samarbejdet mellem den nordiske og den tyske hotline
• Formidle hotline og teknisk information til vores nordiske kunder
Som kommende kollega i Hella Gutmann Solutions A/S skal du have følgende kvalifikationer:
•
•
•
•

Erfaring med rådgivning og support i forbindelse med biltekniske produkter
Selvstændig, løsningsorienteret og med gode kommunikative evner
Bruger af Officepakken
Engelsk i skrift og tale, også gerne tysk, hvilket dog ikke er et krav

Du vil blive en del af en stabil, positiv og fleksibel arbejdsplads med god opbakning fra Europas største tekniske hotline. Arbejdsstedet vil være
Hella Gutmann Solutions A/S, Lundborgvej 10, 8800 Viborg. Hella Gutmann Solutions A/S har ansvaret for salg og support til det samlede
skandinaviske marked for alle diagnose- og ADAS-produkter, hvor der over de seneste år er oparbejdet en betydelig markedsposition.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, så Hella Gutmann kan fortsætte den positive udvikling.
Vi kan tilbyde, løn efter kvalifikationer, attraktiv pensionsordning og branchens bedste kolleger.

Tiltrædelse snarest muligt. Ansøgninger vurderes løbende.

Ansøgning sendes til:
Hella Gutmann Solutions A/S
att. Adm. Direktør Lars Bertz Thomsen
e-mail: LT@hella-gutmann.dk

www.hella-gutmann.dk

