
 

 
Solutions and beyond 

 

Moderne industrivirksomhed ved Aarhus søger Area Sales Manager 
 

Brænder du for salg og gør udfordringer blot din hverdag mere interessant? 
Kan du identificere dig med vores værdigrundlag ”kvalitet i alt hvad vi gør”?,  

 
så er du måske vores nye Area Sales Manager. 

 
Vi tilbyder: 
Et udadvendt job i en dynamisk og succesfuld industrivirksomhed, hvor BtB kunder forventer salg og rådgivning af løsninger i 
verdensklasse indenfor såvel teknik, kvalitet og logistik. 
Vi arbejder i et uformelt og kreativt miljø, hvor vi værdsætter din åbenhed og ansvarsfølelse overfor såvel kunder som kollegaer.  
 
Dit job: 
Du får en central rolle i at vækste vores forretningssegment Stantræk Sourcing, som tilbyder vores kunder alle typer metal- og 
plastemner inklusiv box build løsninger fra vores udvalgte samarbejdspartnere i Kina. 
Processerne kan være alt fra 3D-printede, metalstøbte, trykstøbte, sprøjtestøbte, ekstruderede og CNC-bearbejdede emner. 
Du vil referere organisatorisk til vores adm. direktør, men du vil have den daglige kontakt til vores sourcing team og Sourcing Manager – 
Carsten Toft. 
Din kontaktflade er derfor stor – eksternt som internt – og du fungerer som kvalificeret sparringspartner for vores kunder og øvrige 
organisation. 
 
Dine primære arbejdsopgaver er:  
 Identificering af potentielle nye kunder ifa. desk-research og netværk. 
 Kanvas og mødebooking. 
 Afholdelse af præsentationsmøder såvel internt som eksternt. 
 Tilbudsgivning samt opfølgning. 

 
Din profil: 
 Du har solid erfaring fra industrien og gerne en relevant teknisk og kommerciel overbygning 
 Som person har du et brændende salgs-DNA og mestrer en charmerende og troværdig stil. 
 Fleksibilitet er et nøgleord og du forstår dig på hele værdikæden, fra den første kundekontakt til endelig kvalitetssikring af den 

løbende produktion. 
 Selvdisciplin og struktur er tilgangen til dit arbejde og du trives med en kort og klar rapportering.  
 Du kan kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk. 
 
Vil du vide mere? 
Adm. direktør Morten Petri Lauritsen står meget gerne til rådighed på telefon 40 60 52 85 hvis du har spørgsmål til stillingen. Eller læs 
om Stantræk på www.stantraek.com/da. 
 
Ved du allerede nu, at du vil være vores nye kollega? 
Send din ansøgning og relevante bilag job@stantraek.dk Vi venter gerne tålmodigt på den rigtige kandidat og har derfor ingen svarfrist. 
Vi behandler ansøgninger løbende. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
 
 

 

Stantræk A/S er en højteknologisk industrivirksomhed, specialiseret indenfor produktion og sourcing af 
løsninger i metal og plast. Vi tilbyder markedet en bred vifte af kompetencer lige fra produktion af 

komponenter/halvfabrikat til færdige løsninger. 
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