Projektingeniør med bred viden inden for bygningsautomation
Du kommer til at arbejde med større kunder i installationsbranchen samt med
rådgivere, systemhuse og større bygherrer
Virksomhedsbeskrivelse:
WAGO er markedsførende inden for skrueløs forbindelsesteknik baseret på fjederteknologi og
er blandt de førende udbydere af forbindelsesmateriel og bygningsautomationssystemer.
Virksomhedens brede produktsortiment strækker sig over rækkeklemmer,
installationsstikforbindelser, printklemmer, interface- og elektronikmoduler samt I/Obussystemer.
Virksomheden er repræsenteret i alle dele af den industrialiserede verden og beskæftiger
omkring 7.500 medarbejdere fordelt på salgsselskaber, herunder Danmark, og
produktionssteder globalt. WAGO Denmark A/S har hovedkontor i Værløse og beskæftiger 17
medarbejdere, herunder produktspecialister, interne og eksterne projekt- og salgsingeniører
samt marketing- og salgskoordinatorer. Alle servicefunktioner, såsom bogholderi, lager/logistik
og IT, varetages af moderselskabet i Minden i Tyskland.
Du kan læse mere om WAGO Denmark A/S på: http://www.wago.dk/wago/hvem-ervi/index.jsp
Stillingsbeskrivelse:
Du får ansvaret for salget af mellemstore og store projekter af høj kvalitet inden for
bygningsautomation, dvs. løsninger til styring af bl.a. belysning, varme/køl, ventilation og
solafskærmning. Opgaven er typisk at få udarbejdet de mest optimerede løsninger i forhold til
komfort og energiforbrug. WAGO arbejder med åbne protokoller, som er unikke inden for
deres felt og giver kunden større fleksibilitet og flere valgmuligheder.
Du kommer til at arbejde tæt sammen med kunden om at finde løsningsforslag baseret på
protokoller, som f.eks. KNX, Ethernet, Modbus, BACnet, DALI og Enocean. Du vil desuden
indgå i et tæt samarbejde med dine øvrige kolleger om WINSTA-installationsstikforbindelser
samt med dine kolleger i hovedsædet i Tyskland.
Din kundeportefølje består af en lang række større kunder inden for installationsbranchen, dvs.
teknikentreprenører, installatører og systemhuse, samt rådgivere og større bygherrer.
Du følger kunderne til dørs og står derfor også til rådighed både under selve installationen af
løsningen og i den efterfølgende opfølgningsproces, hvor du sikrer dig, at kunden er tilfreds –
også på længere sigt.
Du er indstillet på at være med til at afholde workshops og gå-hjem-møder om
bygningsautomation for små og store forsamlinger og deltager også gerne på diverse messer i
ind- og udland. Salgsbudgetter samt salgs- og markedskampagner udarbejdes i samråd med
salgschefen, som du også refererer til i det daglige.
Du får stor indflydelse på din egen arbejdsdag.
Egenskaber:
Du er en udadvendt, selvmotiverende og resultatsøgende person, der samtidig er teknisk
velfunderet i bygningsautomation. Du besidder godt købmandskab og arbejder selvstændigt,
du er målrettet og empatisk og god til at skabe nye kontakter og samtidig pleje eksisterende
kunder. Med et godt humør og gode samarbejdsevner vil du passe godt ind i kulturen hos
WAGO Denmark A/S.

Uddannelser:
Du er uddannet elektriker eller elinstallatør med erfaring inden for bygningsautomation, eller
du har en anden relevant uddannelse og baggrund.
Erhvervserfaring:
Du har erfaring fra en lignende stilling, hvor du har haft ansvaret for samme eller beslægtede
løsninger.
Sprogkundskaber / IT:
Du behersker engelsk, så du kan begå dig i dialogen med supportfunktionerne i Tyskland.
Derudover er du vant til at arbejde med IT-værktøjer, herunder Office-pakken og CRMsystemer.
Løn:
Du tilbydes en fast løn, der vil modsvare dine kvalifikationer, deltagelse i en fælles
bonusordning samt pension og sundhedsforsikring.
Derudover stilles bredbånd, fri telefon samt firmabil til rådighed.
Du tilbydes:
Du tilbydes en spændende stilling i en virksomhed, der er i kraftig vækst, hvor du kommer til
at arbejde sammen med et stærkt hold af både kompetente og engagerede kollegaer. Der er
tradition for, at medarbejderne bliver mange år i virksomheden.
Arbejdssted:
Værløse
Sådan ansøger du:
Ansøgningsprocessen foregår i samarbejde med headhunter og rekrutteringsbureauet
Profilpartners, du bedes derfor sende din ansøgning via Profilpartners’ hjemmeside på følgende
direkte link: http://profilpartners.dk/stillinger/1298/
Husk at mærke din ansøgning og CV ”Projektingeniør/129817 ”

