
• Trives du i en servicerende rolle, hvor du proaktivt får enderne til at nå sammen?

• Har du flair for teknisk salgssupport og kommunikerer du på engelsk og gerne tredje europæisk sprog?

• Motiveres du af at facilitere processer, hvor du performer bedst ved at ’spille andre gode’?

VI SØGER EN SERVICEMINDED 
OG TEKNISK INTERESSERET

SALGSSUPPORTER

BLIV DEL AF EN VIRKSOMHED I VÆKST

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

som maskinproducerende virksomhed – ’turn waste to value’. Vi søger derfor som del af vores 

vækststrategi en sprogstærk salgssupporter til at understøtte vores internationale salg.

Så læs videre
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DIN ROLLE
Du bliver del af et mindre supportteam og får 
en koordinerende rolle med stor kontaktflade 
både internt og eksternt til kunder, 
distributører og samarbejdspartnere. 

Du er den, der får de salgsrettede 
administrative ender til at nå sammen og den, 
der yder målrettet kundeservice over telefon 
og e-mail. Du skal således have fingeren på 
pulsen og have styr på ’maskinrummet’ i tæt 
dialog med dine kolleger. 

Du kan se frem til en travl hverdag, hvor du 
veksler mellem udadvendte kunderelaterede 
opgaver og effektiv opfølgning med fokus på 
detaljer og deadlines. 

Dine opgaver bliver bl.a. følgende:

• Udarbejdelse af tilbud i samspil
med vores eksportsælgere

• Afdækning af kunders behov,
herunder tekniske specifikationer

• Support til distributørnetværk samt
kontakt til leverandører og speditører

• Løbende opdatering i CRM

• Oprettelse og opfølgning på salgsordrer

DIN FAGLIGE PROFIL
• Relevant uddannelsesmæssig

baggrund indenfor handel/teknik

• Erfaring fra lignende stilling
med fokus på kundeservice fra
det industrielle B2B-marked.

• Interesse for teknik og flair
for at kommunikere tekniske
budskaber på en forståelig måde

• Har du flair for marketing,
er det et plus

• Engelsk og gerne tredje europæisk 
sprog på fornuftigt forretnings-
niveau (vi lærer dig fagudtrykkene)

• Gode IT-kundskaber
og flair for tal

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

Du har en struktureret tilgang til dine opgaver 
og sikrer vejen til målet gennem skiftende 
fokus på helhed og detaljerne. 

Du formår at holde hovedet koldt i en 
omskiftelig og travl hverdag, er grundig og 
sikrer dig helst et godt beslutningsgrundlag. 

Du har gode people skills, forstår at lytte og 
forholder dig konstruktivt til dagligdagens 
forskellige udfordringer. 

Du trives bedst i en mindre og uformel 
organisation. Og god humor – det er et must!
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OM VIRKSOMHEDEN
Runi er beliggende i det åbne Vestjylland ved Skjern å. Vi har egen produktion af maskiner 
og beskæftiger i dag 40 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 fødevare, 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 verdenen. 

”Tillid, ordentlighed og teamwork i vores salgsafdeling giver 
en hverdag præget af tryghed og hjælpsomhed.  Sammen 
kæmper vi for at få hjulpet vores kunder med at ”turn waste 
to value”. Vi er forskellige mennesker, der supplere hinanden 
og spiller hinanden gode ved at dele vores viden. Vores 
hverdag er præget af en kombination af flittighed og humor. 

 Vi er optaget af at tilbyde vores kunder enkle, robuste 
løsninger som holder på den lange bane og er et troværdigt 
bidrag til grøn omstilling, 

Håber at du kunne have lyst til at blive en del af holdet!”

NEXT STEP
Vi ønsker at sikre det rigtige match både fagligt og menneskeligt. Send ansøgning og 
CV som word/pdf mrk. ”salgssupport” til Salgschef Anders Aagaard, aa@runi.dk. Du giver 
med din henvendelse samtidig tilladelse til at videresende din ansøgning og cv til 
ekstern rekrutteringspartner. Samtaler afholdes løbende og ønsket opstart er 1. maj. 

Anders A. Nielsen 
Sales Manager

aa@runi.dk Se vores videopræsentation af virksomheden her
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https://www.youtube.com/watch?v=2sU4MOk3lAI



