
Sælger til malke- og staldteknik
Lely Center Herrup søger en sælger til malke- og staldteknik. Du bliver en del af et team bestående af 35 enga-
gerede medarbejdere i salg, service og administration. Du skal i samarbejde med dit team stå for salget af Lelys 
samlede produktprogram inden for malke- og staldmekanisering i Lely Center Herrups område som dækker Nord-, 
Vest- og Østjylland.

Arbejdsområder
• Selvstændigt planlægge og gennemføre salget af Lelys produkter.
• Medvirke til at fremme kendskabet til Lelys produkter i markedet, gennem aktivt at organisere åben          
  stald og kundearrangementer, samt deltage i lokale dyrskuer og messer.
• Give input til strategier og salgsbudgetter i samarbejde med teamet hos Lely.
• Deltagelse i byggemøder med andre leverandører.

Du kan trække support fra eksisterende sælgere i huset og fra Lely Nordic. Du skal professionelt kunne  
håndtere et projektsalg med en lang salgsproces. Det er vigtigt,  at du rapporterer om igangværende projekter/
kunder ugentligt og dagligt vedligeholder Lelys salgsportal.

Din profil
Du har en glad, udadvendt og troværdig personlighed med et højt salgsdrive, samt et højt kommunikationsniveau 
på alle niveauer. Du er opsøgende, vedholdende og opfølgende i salgsarbejdet.  
Derudover er du selvstændig, ansvarsbevidst og en teamplayer, som sætter pris på godt samarbejde. 

Du har en god teknisk forståelse og gerne en landbrugsfaglig baggrund med erfaring fra moderne  
mælkeproduktion. 

Du behersker engelsk i skrift og tale, da koncernsproget er engelsk, og du har kendskab til Office-pakken.  
Det vil være en fordel at have kendskab til AutoCAD tegneprogram.

Vi forventer, at du har en fleksibel indstilling til din hverdag, da salgsarbejdet i perioder kan være varierende. Dog 
vil du have en stor indflydelse på eget arbejde. Salget er i høj grad baseret på relationer og troværdighed, så dette 
vægter tungt i din profil.

Dine rammer
Du bliver en del af et team med to andre sælgere. Der stilles nødvendigt udstyr til rådighed såsom bil, PC,  
internetforbindelse, telefon etc. Løn efter kvalifikationer. Du vil få en grundig oplæring i Lelys produkter og 
løsninger, og du vil refere til salgslederen. 

Ansøgning
Send din ansøgning mærket ”Sælger” til salgschef Bjarne Hansen på bhansen@her.lelycenter.com.  
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at ringe til Bjarne på tlf. 29 16 56 85.

Ansøgningsfrist er fredag d. 22. november 2019. Tiltrædelse snarest muligt. Samtaler afholdes løbende, men vi 
venter gerne på den rette kandidat. 

Lely Center Herrup beskæftiger 35 mand, som tager sig af salg og service af verdens førende  
malkerobot, samt andet udstyr til stalden. Vi har base i Vinderup, og arbejder primært i det nord-, 
vest- og østjyske. Lely Center Herrup er en del af Lely-koncernen, der udvikler og producerer moderne 
robotteknologi til mælkeproduktion. 
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