
Du besidder indgående viden og erfaring som autolakere eller tidligere autolakerer
Erfaring med it og digitale værktøjer 
Erfaring med onlinemøder 
Erfaring med relations skabende kundesupport er en fordel
Struktureret, målrettet og klar til at lære nyt
Lyttende og empatisk 
Stærkt motiveret 
Engelsk på forretningsniveau både skriftligt og mundligt 
Svensk og/eller tyskkundskaber er et plus

LAKGRUPPEN er førende i salg af auto- og industrimaling på B2B markedet. Vi er på markedet i flere
europæiske lande og har ambitioner om yderligere vækst. I vores strategi går vores digitale
tilstedeværelse hånd i hånd med kompetent fysisk tilstedeværelse hos nøglekunder og
kundeemner.

Vi søger
Til det danske marked søger vi en stærk Technical Rep (Tekniker) med stort drive og indgående
kendskab til autolakering og procesoptimering. Har du dette indgående kendskab til branchen og store
ambitioner for dine resultater, kan det meget vel være dig vi søger. 

Jobbet
Dit primære ansvarsområde vil være at sikre at vores kunder opnår maksimal værdi ved korrekt
anvendelse af produkter vi leverer og at inspirere til procesoptimering og værditilvækst. Samtidig har du
til opgave at sikre et højt teknisk niveau hos vores øvrige konsulenter og i vores kundeservice.

Du ved at resultater skabes ved vedholdende og udviklende systematik. 
Du tilbydes en selvstændig stilling, hvor du samtidig vil indgå i et dynamisk team, med support af firmaets
konsulenter og kundekundeservice. Du vil referere til firmaets CEO.

Dine kompetencer

Vi tilbyder
Et udfordrende og udviklende job, hvor din løn vil være i overensstemmelse med dine kvalifikationer og
resultater. Endvidere tilbydes pensionsordning, sundhedssikring, firmabil, telefon og PC. 

Du vil få en varieret og udfordrende hverdag med udgang fra hjemmet. Vores foretrukne kandidat vil
være bosiddende i Østdanmark.

Ansøgning
Ansøg via dette link senest den 22. maj 2022. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at
kontakte CEO, Ole Dupont på od@lakgruppen.dk eller på tlf. +45 6315 6662.
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Automotive Refinish
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