
Big Dutchman søger kundeorienteret Global Supporter
Vil du være med til at sikre Big Dutchman’s forsatte succes? Vi søger to Global Supportere, der kan 
være med til at udvikle den globale del af Big Dutchman systemerne indenfor vådfoder og foderbe-
arbejdning, samt bidrage til virksomhedens forsatte fører position indenfor området. Du får en vigtig 
rolle ift. salget og bidrager med intern sparring til sælgerne og salgsunderstøttende aktiviteter ude 
hos kunderne - i form af en faglig produktspecialist rolle, grundet din solide forståelse af systemet.

Primære opgaver
- Tæt dialog med kunderne
- Sikre et højt serviceniveau, som kundens kontaktperson
- Bidrage til opstart, montering og indkøring af produkter
- Bidrage til konceptudvikling
- Spotte salgs- og udviklingsmuligheder

Din dagligdag hos Big Dutchman
Du er i tæt dialog med kunderne og som deres kontaktper-
son, er du med til at sikre høj kundeservice, og du bidrager 
til opstart, montering og indkøring af produkter ude ved 
kunderne. 
Grundet din markedsindsigt er du med til at spotte frem-
tidige salgs- og udviklingsbehov og på baggrund deraf, 
bidrager du til konceptudvikling samt kravsspecifikation til 
fremtidige systemudvikling, der består af både en software 
og hardware del.

Indsigt i branchen samt hands-on erfaring
Ideelt set har du erfaring fra landbrugsbranchen, herunder 
indenfor svineproduktion, som er slutbrugerne ift. syste-
met. Du har formentlig en uddannelsesbaggrund som 
jordbrugsteknolog, landmand eller agronom. Alternativt 
har du en teknisk uddannelse som elektriker, maskinmester 
eller lignende. Du er eventuelt nyuddannet med praktisk 
erfaring med svineproduktion. Du er flydende i engelsk 
samt dansk skrift og tale. Det er ligeledes en fordel, at du 
kan kommunikere på tysk.

Som person trives du i en bred rolle og har et højt energini-
veau. Du har kundefokus samt fremstår udadvendt og klar i 
din kommunikation både eksternt og internt. Du er proaktiv 
og iderig ift. at spotte salgs- og udviklingsmuligheder i 
markedet. Du formår at omsætte din markedsindsigt til 
handling. 
Du tilgår dine arbejdsopgaver pragmatisk, hands-on og er 
analytisk, du fremstår kompetent med fokus på deltaljen 
og fakta. Du tager naturligt ansvar, er selvkørende og man 

kan være sikker på, at du når i mål med dine opgaver uden 
opfølgning.

En central rolle med udviklingsmuligheder
Du får en central rolle i forhold til Big Dutchmans forsatte 
succes, og du bliver en del af en større international virk-
somhed, som er en af verdens førende indenfor vores felt. 
Du får mulighed for at gøre en forskel og være med til at 
bygge noget op, samt bidrage til nye salgs- og udviklings-
muligheder. 

Din kommende arbejdsplads
Arbejdsstedet er vores kontor i Vejen. Der vil være rejseak-
tivitet forbundet med jobbet (20 – 40 dage pa.). Big Dutch-
man er specialiseret i udvikling, produktion, implemente-
ring og salg af processtyringer samt fodringssystemer til 
svinesektoren. Vi har haft selvstændig soft- og hardware-
udvikling i mere end 35 år og har en unik kompetence, når 
det gælder specialløsninger. Big Dutchman Int. arbejder 
sammen med nogle af verdens førende svineproducenter. 
Koncernen beskæftiger ca. 2700 medarbejdere, heraf ca. 
60 i Danmark, filosofien er: kvalitet, service og fleksibilitet 
til fordel for vores kunder.

Det praktiske
Opstart snarest muligt. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning og CV bedes sendt til post@bigdutchman.dk. Har 
du spørgsmål til stillingen, kontakt Anders Gerhardt-Hansen 
på 2632 9710, agh@bigdutchman.dk eller Thomas Særkjær 
på 2969 4655, ths@bigdutchman.dk.
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