
TÆNKER DU I VENTILATIONSPROJEKTER ER DU MÅSKE VORES NYE…

PRODUKTSPECIALIST
TIL AHU/VENTILATORER

JOBBET
Vi søger en dedikeret person, der vil få produktansvar for ”måske” 
markedets stærkeste og bredeste produktsortiment indenfor venti-
lationsaggregater, til at styrke vores projektafdeling med henblik på 
udarbejdelse af tekniske løsninger, gennemførsel og opfølgning af 
projekter i tæt samarbejde med kunder, den øvrige projektafdeling, 
salgsafdeling, teknisk afdeling og internationale lever andører. 

Dine aktiviteter omfatter beregninger med fokus på den tekniske 
sammenhæng mellem produkter og funktion. Din rådgivning af 
entreprenører og rådgivende ingeniører indenfor ventilationsløs-
ninger ligger på et højt, fagligt, teknisk niveau. Du vil medvirke i 
salgsarbejdet med faglig kompetence og være aktiv i vidensdeling 
og faglig udvikling i teamet. Rejseaktivitet må forventes i forhold til 
uddannelse, fabriksbesøg og øvrige aktiviteter.

ERFARING
Du har en del års erfaring fra projektledelse i ventilationsbran-
chen og er ingeniøruddannet, maskinmester eller VVS-tekniker/
installatør. Erfaring med beregning af ventilationsaggregater samt 
kendskab til ATEX vil være en fordel. 

Du har indgående fagligt kendskab til ventilationsområdets teknik, 
systemer, begreber & termer og kommunikerer på engelsk, skriftligt 
og mundtligt. Du er forretningsorienteret og kan kombinere produk-
ter og service ud fra kundernes ønsker og behov og har en god 
forretningsetik og arbejdsmoral.

OVERBLIK 
Din personlighed beskriver en selvstændig planlægger, der har 
sans for de kritiske detaljer uden at miste overblik og kontrol. En 
konkret person, som kan arbejde konstruktivt med risici. Holder 
hovedet koldt i pressede situationer, og har en god indfølingsevne. 

Har grundlæggende tillid til andre, men forholder sig objektivt. En 
energisk og robust person, der søger indfl ydelse og spiller efter de 
givne regler i en hverdag med mange opgaver og deadlines.

ANSÆTTELSESSTED
Vi er utroligt fl eksible og kan tilbyde ansættelse 
enten på Sjælland eller i Jylland. Så er du den 
rigtige person til jobbet - så hyrer vi dig 
og kvitterer med friheden til  at vælge 
arbejdssted.

FLÄKTGROUP - VI ANSÆTTER DE BEDSTE

FRIST
Ansøgning sendes pr. mail senest 20. juli 2018 til FläktGroup, 
Adm. Dir. Martin Olsen på martin.olsen@fl aktgroup.com. 
Du er velkommen til at ringe til Martin på 5156 6442 hvis 
du har spørgsmål.

OM FLÄKTGROUP A/S
FläktGroup A/S er den professionelle, rådgivende system- og komponent-
leverandør indenfor ventilationssystemer med fokus på indeklima, energi-
optimering og brandsikring af alle typer bygninger. Virksomheden følger en 
vækstorienteret strategi med fokus på kvalitet og miljø 
og med forankring i en kompetent 
organisation.

Scan venligst QR-koden for yderligere information 
til stillingsbeskrivelsen: fl aktgroup.com/dk    
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