
 

    

  

 
Vi har udviklet flere nye teknologiprodukter for at sætte mere fart og retning på vores vækstambitioner, og i 
den forbindelse søger vi en internationalt orienteret salgsprofil til at styrke og udvikle vores salgsafdeling.  
 
Der vil være særlig fokus på salg af industrielle værktøjs- og udstyrsløsninger inden for metalformgivning, 
fremstilling af industridiamanter samt højtrykseksperimenter på universiteter. 
 
Vores vigtigste markeder er Danmark og de tysktalende lande i Europa (DACH), men vi har også kunder i 
andre lande, bl.a. Frankrig, Italien, Japan og USA. Din hverdag vil derfor byde på en international 
kontaktflade, ligesom du skal være indstillet på nogen rejseaktivitet. 

Ansvar og arbejdsopgaver 
Som Lead Sales Engineer vil du stå i spidsen for salget af tekniske løsninger, som udføres i et tæt samarbejde 
med vores Lead Engineers samt konstruktørerne og produktionen. Arbejdsopgaverne består bl.a. i at: 

• Være ansvarlig for de kommercielle aktiviteter, som knytter sig til projektsalget 
• Udarbejde kravspecifikation, tilbud, kontrakt, og godkendelsesvilkår for projektleverancen 
• Opfølgning i forhold til udvikling og styrkelse af relationen og forretningen med den enkelte kunde  

 
Jobbet stiller betydelige krav til samarbejde, kommunikation og kommerciel projektstyring. 
 

Din profil 
Vi forventer, at du har en teknisk uddannelse suppleret med en kommerciel efteruddannelse, eller har 
gennemført en kombinationsuddannelse med tekniske og merkantile fag, eller på anden måde har erhvervet 
de nødvendige faglige kvalifikationer.  
 
Derudover forventer vi, at du: 

• Har nogen erfaring med eksportsalg 
• Kan ubesværet kommunikere på engelsk og tysk; og med forskellige interessenter 
• Er god til at planlægge dit arbejde og sætter en ære i at gøre dit bedste 

 

Vi tilbyder 
Du vil få et tæt samarbejde med den administrerende direktør, som vil udfolde sig i en professionel men 
uformel virksomhedskultur med base på virksomhedens adresse i Sønderborg. Derudover tilbyder vi en 
attraktiv pensionsordning og sundhedsforsikring.   

Løn, ansættelsesvilkår og karriereudvikling aftales individuelt. 

 
 

Lead Sales Engineer / Til internationalt projektsalg 



 

    

Ansøgning og kontakt 
Hvis du synes, at jobbet som Lead Sales Engineer lyder som det helt rigtige for dig og din karriereudvikling, 
og du i øvrigt mener at kunne opfylde kravene til stillingen, så hører vi meget gerne fra dig.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte Erik Lund på mobil 5123 1113 eller mail el@strecon.com, hvis du vil 
vide mere om stillingen. 
 
Motiveret ansøgning med CV skal sendes til mail@strecon.com med mærket Lead Sales Engineer. Vi 
indkalder løbende til samtaler, indtil den rette kandidat er fundet.  
 
 
 
 
STRECON A/S er en mellemstor dansk teknologivirksomhed med base i Sønderborg. STRECON er en ledende 
udvikler og producent af båndviklede, højstyrke værktøjs- og maskinkonstruktioner, der anvendes til 
forskellige industrielle formål. I de senere år har STRECON taget en ledende position i udvikling og fremstilling 
af et robotbaseret maskinsystem til højpræcisionspolering af form- og presseværktøjer til industrien. 
Virksomhedens tredje hovedområde er udvikling og fremstilling af industrielt specialudstyr til enkeltkunder. 
Udvikling, konstruktion, montage og test samt en betydende andel af fremstillingen foretages i egne 
udviklings- og produktionsfaciliteter. Yderligere information om STRECON, virksomhedens teknologier og 
produkter kan findes på www.strecon.com. 
 
  
 

 
 
 

Virksomhedens to ejere, Christian Jepsen 
og Erik Lund 

Montagehal Kontoret 

Prestressing Tool System (PTS) High-Pressure Synthesis (HPS) Tool Assembly Press (TAP) 

www.strecon.com 


