
Teknisk salgs- og produktsupporter  

ZERO-MAX A/S, Silkeborg 

Hvad gør et firma godt? Det handler om at have fremragende medarbejde. Zero-Max har etableret et mål om at 
tiltrække og rekruttere højt motiverede og talentfulde folk. Det er disse mennesker, der gør vores virksomhed til en 
effektiv og lydhør leverandør til nogle af verdens mest krævende kunder. 

Hos Zero-Max A/S i Silkeborg er vi et dedikeret team på 8 medarbejdere, som tilbyder et bredt produktprogram til 
maskin- og vindmøllebranchen indenfor områderne fleksible koblinger og komplette transmissionsløsninger.  

Vi har gennem de sidste mere end 40 år været en stabil sparringspartner i branchen. 

Zero-Max A/S er datterselskab af Zero-Max Inc. fra Minnesota, USA. Zero-Max A/S er Europæisk hovedsæde og har 
distributører i 9 europæiske lande.  

Til vores team søger vi en erfaren Teknisk salgs- og produktsupporter med stor kommerciel forståelse.  

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte: 

• Support til sælgere 

• Udarbejde tilbud i samarbejde med vores sælgere og følge op på dem 

• Indkøb 

• Teknisk omdrejningspunkt omkring valg af tekniske løsninger 

• Teknisk dialog med kunder og forhandlere over hele Europa 

• Ansvarlig for tekniske kravspecifikationer overfor både kunder og leverandører 

• Udvikling af koncernens produkter og kundeløsninger i samarbejde med udviklingsafdelingen i USA 

• Opbygge og vedligeholde tætte og langvarige relationer til vores kunder 

• Medvirke til at udvikle og styrke afdelingen og virksomheden i Silkeborg 

• Ad hoc-opgaver 

Personen vi søger: 

Har en stærk teknisk profil og en betydelig gennemslagskraft, men er samtidig diplomatisk i omgangen med kunder, 
kolleger og leverandører. Du arbejder selvstændigt, systematisk og målrettet. Du har et vedholdende højt 
energiniveau, og kan træffe de rigtige beslutninger, når det hele går stærkt. 

Dine kvalifikationer: 

• Du har en relevant teknisk baggrund, gerne som ingeniør, maskinmester eller lignende. Og gerne nogle års 

erfaring indenfor en intern teknisk salgs- eller supportfunktion – meget gerne indenfor transmissionsområdet 

eller beslægtede brancher 

• Du mestrer kunsten at lytte til kundens behov og bruge dine konstruktive evner til at finde løsninger og 

dermed yde dit bidrag til at få ordren i hus 

• Du er vant til at arbejde i teams, hvor opgaverne er alsidige 

• Du er struktureret og veldokumenterende i dit arbejde 

• Du taler og skriver dansk og engelsk på et højt niveau – og meget gerne også andre sprog 

• Du skal have gode samarbejdsevner og være udadvendt 

Du tilbydes et alsidigt job med mulighed for at præge din egen dagligdag i en international virksomhed med et 
anerkendt produktsortiment. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Løn- og ansættelsesvilkår efter 
nærmere aftale. 

Lyder jobbet som noget for dig, så send din ansøgning med CV til Branch Office Manager Ib Sander Pedersen på 
isp@zero-max.dk. Vi ønsker jobbet besat snarest muligt og indkalder løbende til samtaler. Data behandles iht. 
retningslinjer for GDPR. 

mailto:isp@zero-max.dk


Zero-Max A/S er en kendt virksomhed i branchen og har dybe rødder. Virksomheden har mange års erfaring, er 
traditionsrig – men er samtidig parat til de forandringer, der skal til i en forandret verden. Zero-Max A/S er inde i en 
positiv udvikling, og målsætningerne er ambitiøse.  

Vi bor i dejlige, lyse og moderne kontor- og produktionslokaler lidt udenfor Silkeborg. Læs mere om os på www.zero-
max.dk. 
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