
 

Vi er stolte af at være én af verdens førende producenter af sikkerhedsteknologi til den elektriske, kemiske 
og mekaniske industri. Vi har mere end 60 års erfaring i rådgivning og levering af såvel standard 
komponenter som kundetilpassede løsninger. 
 

 

Er du vores nye salgsingeniør? 

 

Vi har brug for at styrke vores salgsteam og er derfor på jagt efter en ny kollega. 

 

Du kan lide at opsøge virksomheder, der anvender automationsprodukter i maskiner og tekniske 

anlæg og synes, det er spændende at analysere, rådgive og sparre med kunderne om den teknisk 

og økonomisk mest optimale løsning. I tæt samarbejde med udviklingsingeniørerne på vores 

fabrikker vil du udarbejde oplæg og løsningsforslag til produkter og projekter. 

 

Det er vigtigt for dig at have indflydelse på din egen dagligdag, og du vil gerne involveres i 
fastlæggelse af strategier og retningslinjer. 
 

Du brænder for salg, har stor interesse for teknik og gerne erfaring fra en lignende stilling. En el-

teknisk baggrund vil være et yderligere plus. Som person er du udadvendt, arbejder selvstændigt 

og har gode samarbejdsevner. Du er en fighter, som drives af at skabe resultater, og behersker 

engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau. 

 

Vi tilbyder dig et selvstændigt job med en høj faglighed og et stærkt bagland i en international 

virksomhed med et anerkendt produktsortiment. Du bliver del af en salgsorganisation i et uformelt 

miljø, hvor alle er en del af et team med en klar målsætning om at skabe resultater.  

 

Du tilbydes fast løn plus pensions- og bonusordning, firmabil, mobiltelefon, bredbånd og pc-

udstyr. Øvrige ansættelsesvilkår forhandles individuelt.  

 

Vil du vide mere så ring og få en uddybende snak med Jens Peter Bendixen på tlf. 2212 8602. 
 
Kortfattet ansøgning og CV sendes til jpb@bernstein.dk.  

 

Ansøgningsfrist hurtigst muligt, da vi behandler ansøgningerne løbende. 

 

 

Bernstein A/S 
Sindalsvej 30 | DK-8240 Risskov 
Tlf.: +45 7020 0522 |www.bernstein.dk  


