
 
EC POWER A/S har siden 1996 udviklet sig til den teknologisk førende producent af kraftvarmeanlæg i 3-80kWel segmentet. Vore anlæg er solgt i over 27 europæiske lande 
og mere end 20 patenter dokumenterer vores innovative kraft. EC POWER beskæftiger sig udelukkende med salg og udvikling af minikraftvarmeværker, der distribueres via et 
importør- og forhandlernetværk i hele Europa og Nordamerika. Vi er præget af en stærk entreprenørånd og korte beslutningsveje. Vi lægger vægt på, at vore medarbejdere er 
åbne og ærlige samt innovative og ordholdende. Vores mission er; ”make CHP easy”, brugervenlighed er i fokus. Vi ser vore kunder som en del af familien. Herudover er 
sikkerhed og miljø en vigtig del af vore værdier. For yderligere information se www.ecpower.eu. 

 

INTERN SALGSMEDARBEJDER SØGES 
TIL EC POWER A/S HINNERUP, AARHUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EC POWER SØGER EN TYSKTALENDE OG KUNDEORIENTERET INTERN 
SALGSMEDARBEJDER TIL VORES SALGSAFDELING/RECEPTION 
 

Motiveres du af at arbejde med tætte deadlines og med opgaver, hvor kunderne sætter dagsordenen, så er du muligvis vores 
nye salgsmedarbejder. EC POWER er en del af den grønne omstilling, og hos os er kunder og samarbejdspartnere første 
prioritet. Du skal derfor være klar til at yde en excellent betjening med professionalisme, entusiasme og smil. Du er i mange 
tilfælde firmaets stemme ud ad til. Da vi overvejende betjener kunder i Tyskland, vil tysk blive en naturlig del af din 
hverdag. Du vil blive en del af vores salgsafdeling inkl. reception, som varetager opgaver inden for reservedels- og 
anlægssalg samt marketing. 
 
OM JOBBET 
Vi tilbyder et alsidigt job i en innovativ virksomhed i stor vækst. Vi betjener vores kunder hovedsageligt via telefon og mail, 
og vejleder om alle dele af salgsprocessen. Dine opgaver omfatter ordrehåndtering, kontakt til kunder, returvarer, 
salgsstatistikker og lignende, som løses i tæt samarbejde med salgsteamet med fokus på overholdelse af daglige deadlines. 
Som en vigtig del af vores reception får du kontakt til alle afdelinger i huset. 
 
Vi vægter vort kollegiale sammenhold højt. Vores personaleafdeling er meget aktiv og har fokus på at arrangere sjove og 
sociale aktiviteter i virksomheden. Vi tilbyder frokostordning og har fokus på bevægelse og arbejdsglæde i det daglige. 
 
VI ØNSKER 

• Flydende tysk i skrift og tale (gerne modersmål) såvel som gode kundskaber i engelsk og dansk  
• Kundeorienteret, selvstændig og struktureret  
• Detaljeorienteret og omhyggelig 
• Engageret, fleksibel og initiativrig 
• Teknisk forståelse og erfaring med NAV vil være en fordel 

 
 
VI TILBYDER 

• Fuldtidsansættelse (37 timer/uge), tiltrædelses hurtigst muligt. 
• Løn- og ansættelsespakke efter kvalifikationer inkl. pension og sundhedsforsikring 
• Arbejdspladsen ligger i Hinnerup 
• Faste arbejdstider 08:00-16:00 (fredage til 15:30)  

 
Venligst send din ansøgning – gerne på tysk - til job@ecpower.dk mærket ”intern salgsmedarbejder“. Stillingen ønskes besat 
hurtigst muligt, og samtaler afholdes løbende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Bettina 
Vestergaard på +45 87434100. Din ansøgning bliver selvfølgelig behandlet fortroligt. 
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