
Hvem er LED-TEK
LED-TEK er dansk og en af pioner-virksomhederne indenfor løsninger, hvori der indgår LED-belysning. Vi er grossist for 
det professionelle marked, og du har sikkert på et tidspunkt lagt mærke til vores domicil ud til E45 ved Hedensted mellem 
Horsens og Vejle. 

Vores mission er at tilbyde et bredt kvalitetsprogram af LED-løsninger og -produkter og at udvikle de rigtige løsninger til 
stort set alle forekommende belysningsopgaver – løsninger hvor miljø, design, økonomi og hurtig levering går hånd i hånd.

Vores omdømme siger, at vi er nemme at tale med og hurtige til både at finde den rigtige løsning og ikke mindst til at 
levere den - det er vi ret stolte af. 

Som medarbejder hos LED-TEK kommer du i selskab med kompetente og initiativrige kollegaer, der tror på, at tingene kan 
lade sig gøre, hvis man vil. 

Vi har mere end 1.000 forskellige produkter på lager, og vi sælger hovedsageligt unikke løsninger. LED-TEK er en mindre, 
men solid virksomhed med en stabil udvikling, og lige nu har vi brug for flere kollegaer til at hjælpe os med at øge omsæt-
ningen og skabe gode relationer.

Hvis du også tror på at give kunderne det, de har brug for og ikke kun det, de spørger om, så send os en ansøgning 
på steen@led-tek.dk

LED-TEK søger nu en salgs- og belysningskonsulent til at skabe, fastholde og udvikle 
relationer til primært erhvervsvirksomheder og kommuner i Jylland.
 
Dine ansvarsområder
•	 Tiltrække,	udvikle	og	fastholde	BtB-kunder.
•	 Sikre	vækst	i	kundebasen	og	langvarige	kunderelationer.
•	 Løsningsforslag,	tilbudsgivning	og	opfølgning.
•	 Udarbejde	og	eksekvere	målrettet	salgsindsats	for	din	kunde-	og	emneplatform.
•	 Afholde	kundearrangementer.

Dine kvalifikationer
•	 Erfaren	og	kompetent	sælger	inden	for	BtB.
•	 Gerne	erfaring	med	belysning.
•	 Troværdig	og	tillidsvækkende	med	god	gennemslagskraft.
•	 Evne	til	at	skabe	og	fastholde	relationer.
•	 Disciplineret	og	selvstændig.
•	 Troværdig	og	tillidsskabende.

Vi forventer
•	 Du	har	energi	og	drive.	Vi	lægger	vægt	på	en	åben,	imødekommende	og	fleksibel	personlighed	som	kan	sætte	sig	ind	i
  tingene og bidrage ift. til at udvikle kunder/salg og arbejde selvstændig.
•	 Du	bliver	ansvarlig	for	at	tiltrække,	udvikle	og	fastholde	kunder	i	Jylland	og	styrer	selv	din	dagligdag	med	rapportering	
 og reference til selskabets direktion.
•	 Du	står	selv	for	planlægning,	eksekvering	og	opfølgning,	og	dit	primære	mål	bliver	at	skabe	vækst	i	salget	og	samtidig	
 sikre en høj kundetilfredshed.
•	 Du	kan	sælge	et	omfattende	produktprogram	indenfor	LED-løsninger	og	-produkter	til	både	små	og	store	projekter.

Vi tilbyder
•	 Et	spændende	job	med	frihed	under	ansvar,	hvor	du	i	meget	høj	grad	vil	få	mulighed	for	at	præge	dit	job	og	kunne	
 gøre en forskel.
•	 En	god	fast	løn	efter	kvalifikationer,	pensionsordning	og	efter	en	introduktionsperiode	en	bonusordning	baseret	
 på resultater.
•	 Opstart	snarest	muligt.

Ansøgning og CV sendes til Steen Svendsen pr. mail steen@led-tek.dk. Eventuelle spørgsmål til jobbet stiles til Steen Svendsen på tel. 4030 8423 
eller Bo Lindby på tel. 4063 1100. For yderligere information om virksomheden se eventuelt www.led-tek.dk
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