
We care for you

KEY ACCOUNT MANAGER MED SOLID ERFARING 

FRA EL-BRANCHEN

TIL STYRKELSE AF VORES EKSISTERENDE KUNDEPORTEFØLJE SAMT OPDYRKNING AF 
NYE KUNDER SØGER VI EN KEY ACCOUNT MANAGER. 

MTO electric a/s er en veletableret handelsvirksomhed i Vejle N, der forhandler kvalitetsprodukter fra mere 
end 50 europæiske producenter til kunder indenfor el-branchen og den danske industri. Vi er en kompetent 
virksomhed, som vægter leksibilitet og kundeservice højt.

JOBBET:
Som Key Account Manager hos MTO electric a/s bliver din primære opgave (opsøgende) salg af el-komponenter 
og kabler til danske industrivirksomheder: Typisk maskinproducerende virksomheder, tavle- og styringsbyggere, 
el-grossister, elektromekanikere og lignende virksomheder.

Opgaverne består i:
q Udvikling og pleje af eksisterende kunderelationer
q Udsøgning af og kontakt til nye kundeemner
q Præsentation af / rådgivning om vort samlede produktprogram
q Tilbudsgivning og opfølgning hos kunder (i samarbejde med vores interne salgsafdeling)
q Deltagelse i messer (Danmark og Tyskland)
q Proilering af virksomheden udadtil

I ferieperioder og ved øvrig spidsbelastning skal du desuden hjælpe til i vores interne salgsafdeling.

OMRÅDE:
Syd- og Østdanmark

KVALIFIKATIONER
Du skal have faglige kvaliikationer, der gør dig i stand til at identiicere kundens behov og foreslå den bedste 
løsning. Det kan enten være en el-faglig uddannelse som elektriker, installatør, ingeniør eller en kommerciel 
uddannelse indenfor el-branchen. Du skal endvidere have erfaring med opsøgende salg indenfor el-branchen.
Du har desuden en god IT-forståelse og gerne erfaring med C5.

Personlig proil:
q Energisk, kompetent, motiveret og med et stort drive
q Tillidsskabende og god til at skabe tætte kunderelationer
q Tænker løsningsorienteret med fokus på kundens behov
q Uhøjtidelig og med humoristisk sans
q Gode kommunikations- og samarbejdsevner
q Åben og positiv

VI TILBYDER:
q Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og en uhøjtidelig atmosfære
q Et spændende og alsidigt job med mulighed for at præge egen hverdag samt tage ansvar for egne resultater
q Job i en attraktiv og dynamisk virksomhed med fokus på "We care for you"
q God support og understøtning fra et engageret team af kolleger
q Attraktiv madordning, sundhedsforsikring og pensionsordning
q Løn i henhold til kvaliikationer / Kørselsgodtgørelse i henhold til statens takster.

Vi sørger naturligvis for en grundig oplæring samt introduktion til virksomheden og produktprogrammet.

ANSØGNING:
Send din ansøgning med billede og cv senest den 27. november til
mjo@mto-electric.dk. Flere oplysninger om jobbet fåes ved henvendelse 
til Michael Johansen tlf. 75 806 340. Tiltrædelse: 1. januar eller efter aftale.

Om virksomheden:
MTO electric a/s er en handelsvirksomhed med speciale i kapslinger og el-komponenter til komplette elstyringer eller maskinanlæg. Vi har over 40.000 varenumre i sortimentet og repræsente-
rer mere end 50 udenlandske leverandører. Vores primære kundegrupper er grossister, tavlebyggere, OEM industri, elektro-værksteder samt service- & installatørirmaer og vores produkter og 
løsninger sælges udelukkende på business til business markedet. Vi har til huse i Vejle Nord i 2500 m2 velindrettede lokaler og beskæftiger pt. 17 medarbejdere. 
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