
 

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. 
 

 

Salgsingeniør til Bernstein A/S 
 

Din opgave som salgsingeniør i Bernstein A/S bliver først og fremmest at opsøge virksomheder, der 

anvender automationsprodukter i maskiner og tekniske anlæg. Du skal analysere, rådgive og sparre med 

kunderne om den teknisk og økonomisk mest optimale løsning. Du vil udarbejde oplæg og løsningsforslag 

til produkter og projekter i tæt samarbejde med udviklingsingeniørerne på vores fabrikker. 

 

Du får et udadvendt og samarbejdsorienteret job, og det er en forudsætning, at du trives i en rolle, hvor du 

servicerer kunden samtidig med, at du er projektleder på sagen internt i Bernstein. Struktur, 

resultatorientering og vedholdenhed er andre vigtige egenskaber i jobbet. 

 

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 succesfuld 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. Jobbet giver stor mulighed 

for indflydelse på egen dagligdag. Som salgsingeniør bliver du involveret i fastlæggelse af strategier og 

retningsliner.  

 

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

ansættelsesvilkår forhandles ud fra kvalifikationer.  

 

Da du primært vil arbejde ud fra Bernsteins adresse i Risskov ved Aarhus, er det en fordel, at du bor i det 

midtjyske område. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte adm. direktør J.P. Bendixen på telefon 2212 8602. 

Kan du se dig selv i jobbet, så send en kortfattet ansøgning vedlagt dit CV via e-mail til 

jpb@bernstein.dk. 
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