
Til isoplus Danmarks Salg og Projekt afdeling, der i dag består af 6 engagerede og dedikerede kolleger, søges 
endnu et fuldtids teammedlem. En kollega, der skal deltage i en meget alsidig hverdag, hvor 2 dage sjældent 
er ens.

Vi arbejder med interne opgaver omkring tilbud, ordrer og fakturering. Tingene går hurtigt og humøret er højt. 
Vi arbejder i et internationalt, udviklende og uhøjtideligt miljø, hvor man inddrages og tages med på råd. Der 
er således mulighed for, i samspil med resten af teamet, at skabe sin egen platform. 

De primære opgaver vil være:
- Tilbuds- og ordrehandling
- Opfølgninger ved kunder, leverandører og eksterne sælgere
- Fakturering
- Skabe wow-effekt overfor folk omkring dig, både kunder og kolleger

Vi har et yderst professionelt og alligevel meget uformelt miljø præget af en stærk team-ånd, hvor vi altid hjæl-
per hinanden. Medarbejdere er i centrum med frokost-, frugt- og massageordning samt en personaleforening, 
der laver sjove og hyggelige arrangementer

Hvem søger vi?
Du har en teknisk uddannelse, gerne fra VVS-branchen eller lignende, evt. med erfaring fra et lignende job. 
Har du en baggrund fra en teknisk salgsafdeling med indgående kendskab 
til de primære opgaver, så er du også velkommen til at søge.

Kendskab til Navision og Microsoft Office pakken er en klar fordel. Sprogligt 
er du fortrolig med dansk og engelsk. Tysk vil være et plus. 

Du kan håndtere en travl hverdag og samtidig bevare det gode humør og 
overholde deadlines. Du kan arbejde selvstændigt, men samtidig være flek-
sibel både på arbejdsopgaver og tid, så teamet fungerer. Du er initiativrig og 
engageret, og sidst men ikke mindst kundeminded og udadvendt.
Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt, send derfor snarest din ansøgning med 
oplysninger om uddannelse og erhvervserfaring, og hvad du mener du kan 
bidrage med som en del af vores team hos isoplus Danmark. Enhver hen-
vendelse behandles med fuld diskretion. Vi afholder løbende samtaler og 
ansætter når rette kandidat er fundet. 

Om os
isoplus i Danmark er en del af isoplus-gruppen, som har mere end 30 års er-
faring inden for produktion af præisolerede rørsystemer og samlet mere end 
1400 ansatte samt ni fabrikker, placeret strategisk tæt på vores markeder. 
isoplus er repræsentereret i over 30 lande og fra vores kontor i Danmark, 
servicerer vi kunder i Norden og Storbritannien. Vi er ca. 75 dedikerede med-
arbejder, der brænder for at udvikle rørsystemer til fjernvarme og fjernkøling, 
som gør en forskel for den enkelte kunde og miljøet. Se mere på www.isop-
lus.dk.

Vil du vide mere omkring isoplus Danmark og vores Salg og Projekt afdeling, 
så er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Johnny Dyrvig på tlf. 
29 13 90 25 eller på e-mail j.dyrvig@isoplus.dk, hvortil du også skal sende 
din ansøgning og CV.
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