
• Har du flair for salg af større teknisk maskineri?

• Har du stærke sprogkundskaber, og betragter du Europa og 
fransktalende markeder som din salgsmæssige arena?

• Motiveres du af at være del af en sund arbejdskultur, hvor salget 
kommer i hus i samspil med dine kolleger?

VI SØGER EN FRANSKTALENDE

EKSPORTSÆLGER 
 DER HAR ERFARING MED SALG AF MASKINER

BLIV DEL AF EN VIRKSOMHED I VÆKST

Vi oplever hos Runi A/S i Tarm voksende interesse for vores forretningskoncept og mission som 

maskinproducerende virksomhed – ’turn waste to value’.

Vi oplever stor efterspørgsel og ser mange muligheder både på vores direkte eksportmarkeder og 

via vores netværk af eksportører. Vi eksporterer mere end 90%.

Vi søger en teknisk orienteret eksportsælger, der brænder for internationalt salg og som ønsker at 

blive del af vores grønne vinderhold.

Så læs videre
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DIN ROLLE
Du bliver del af en internationalt orienteret 
virksomhed i vækst og del af et erfarent 
og teknisk kompetent salgsteam. 
Holdindsatsen er afgørende for vores fælles 
succes, og vi vægter derfor samarbejde og 
vidensdeling højt.

Du får primært ansvar for at dyrke og 
videreudvikle vores fransktalende 
markeder i Frankrig og Canada og bliver 
den, der åbner nye døre for spændende 
forretningsforbindelser. På baggrund af 

din erfaring, sprogkundskaber, europæiske 
netværk og mulige salgskanaler tildeles du 
øvrige markeder efter aftale.

Det forventes, at du proaktivt og 
selvstændigt udviser initiativ og driver 
salget fremad – velvidende, at dine kolleger 
står bag dig og hjælper med eksempelvis 
specifik teknisk produktindsigt.

Der vil være en del rejseaktivitet tilknyttet 
stillingen – ca. 50-60 dage om året.

DIN PROFIL
• Relevant uddannelsesmæssig 

baggrund

• Maskinteknisk indsigt 
og interesse

• Solid erfaring med internationalt 
salg, gerne til Frankrig

• Du taler, læser og skriver både 
fransk og engelsk og er vant 
til teknisk kommunikation

• Bopæl i rimelig køreafstand 
eller et ønske om at flytte hertil

• Du og din familie er 100% afklaret 
med de mange rejsedage

DIN PERSONLIGE 
PROFIL
Du er udadvendt, har flair for 
mennesker og forstår at lytte til 
kundernes ønsker og behov. 

Du har samtidigt konstruktiv 
gennemslagskraft og formår at få 
salget i hus. 

Du trives med selvstændigt ansvar 
og motiveres samtidigt af at skabe 
resultater sammen med andre. 

Du har en struktureret og målrettet 
tilgang til dine opgaver og 
forstår vigtigheden af kvalitative 
salgsprocesser med høj teknisk 
kompleksitet.

RUNI A/S - Eksportsælger runi.dk



OM VIRKSOMHEDEN
Runi er beliggende i det åbne Vestjylland ved Skjern å. Vi har egen produktion af maskiner 
og beskæftiger i dag 42 medarbejdere.  Vi er ejerledet og står på et solidt fundament med 
15 distributører rundt om i verden, eget salgskontor i USA og store internationale kunder 
indenfor fødevarer, genanvendelse af affald samt produktionsindustri.

Vores succes er bygget på innovation, godt håndværk, agilitet og holdånd i tæt og tillidsfuldt 
samarbejde med vores kunder verden over. Sammen producerer og udvikler vi solide 
maskiner til den cirkulære økonomi, ressource genvinding samt grøn energiproduktion 
baseret på affaldsstrømme. Dette har igennem de sidste 20 år ledt til, at Runi i dag står 
stærkt med mere end 2000 solgte maskiner rundt om i verden.

NEXT STEP
Vi ønsker at sikre det rigtige match 
både fagligt og menneskeligt. Send kort 
ansøgning og CV som word/pdf ASAP 
mrk. ”eksportsælger” til Salgschef Anders 
Aagaard, aa@runi.dk. 

Samtaler afholdes løbende og ønsket 
opstart er snarest muligt. Hvis du ønsker 
at kigge forbi først, er du selvfølgelig også 
meget velkommen - for sådan er vi.

VI TILBYDER
En god arbejdsplads, hvor 

arbejdsglæde og positiv atmosfære på 
arbejdspladsen er en ledelsesprioritet. Vi 
har en overenskomst, der bl.a. indeholder 

en attraktiv pensionsordning samt 
sundhedsforsikring. Arbejdspladsen 
er placeret i det smukke Vestjylland 
ved Skjern å, hvor boliger fås til en 

fornuftig pris. Se evt. mere på:  
www.flytmodvest.dk.
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