
Teknisk ”Orakel” - der er købmand
 For AB Byggeprofiler A/S
Vil du være med til at skabe udvikling og resultater hos AB Byggeprofiler A/S?

Vi giver dig muligheden for at være med til at skabe dit eget job og din egen succes. På landevejen får du 
en afvekslende arbejdsdag, der både består af planlagte kundebesøg og kanvas besøg, som du selv er op-
mærksom på at opdrive.

Købmanden
Som person har du et højt energiniveau og gåpåmod, og du lader dig ikke slå ud. Du besidder et drive, der 
gør, at du når dine høje mål. Vi forventer, at du som person kan nikke genkendende til flere af nedenstående 
kvaliteter: 

 –  Du har kendskab til tag, facade, støbedæk, sandwichpaneler, facadekassetter, strækmetal…  ja, du ved 
hvad vi taler om!

 – Du har en teknisk baggrund som konstruktør, ingeniør, tømmer, teknisk konsulent eller lignende

 – Du er en god rådgiver og kommunikator, der kan sælge

 – Du er struktureret, nysgerrig og serviceminded 

 – Du har et veletableret netværk inden for branchen, og du kan skabe nye relationer gennem dit netværk

 – Du taler og skriver flydende dansk – kan du begå dig på svensk og engelsk er dette en fordel

Med andre ord, så begejstres du af en verden i byggeri og har erfaring med salg. Du forhandler projekter i 
hus uden at gå på kompromis, når kunden forventer høj kvalitet og individuelle løsninger. Du fremtræder 
professionel og ordentlig i alt, hvad du gør. Du ved hvordan en stærk præsentation af produkterne konver-
teres til ordrer i Navision, gennem tømmerhandlen.
Endvidere forstår du snakken omkring kalkulationer, tilbud, byggeteknisk rådgivning, du forstår dig på væg-
belastning, montering og du ved, hvad det kræver at udtrække materialer fra tegninger og projektbeskrivel-
ser. Sidst, men ikke mindst, trives du i et dynamisk og konkurrencepræget arbejdsmiljø.

Om jobbet
Du arbejder ud fra dit eget hjemmekontor, men du er tilkoblet hovedkontoret i Nørresundby, hvor du har 
mulighed for at sparre med dygtige kollegaer. Du vil ligeledes blive introduceret og oplært i relevant viden 
om virksomheden og vores sortiment. 

Lønnen modsvarer kvalifikationerne (sundhedsordning, bil, mobil, pc, mv.)

Har du energien og evnerne til at blive en succes hos os? Så send hurtigst muligt din ansøgning til Allan 
Brunbjerg på ab@abbyggeprofiler.dk. – mrk: Teknisk Købmand. Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du 
kontakte Allan Brunbjerg på tlf. 20 60 11 10. 

Vi indkalder løbende til samtaler og ansætter når den rigtige kandidat er fundet.

Om AB Byggeprofiler
AB Byggeprofiler A/S er dansk distributør af Plannja, Ruukki, Rau, James Hardie og Kaphs. 

”Vi går ikke på kompromis med kvaliteten” 

AB Byggeprofiler er en innovativ og fremsynet virksomhed. Vi er din totalleverandør af blandt andet stræk-
metal, sandwichpaneler, tag, tagrender, facadeprofiler, facadekassetter og løsninger til støbning af etage-
dæk samt produkterne HardiePlank og HardiePanel. Vi arbejder målrettet på at skabe fleksible og kvali-
tetsbevidste løsninger til både små og store byggeprojekter i hele landet. Vi har mange års erfaring som 
samarbejdspartner med både arkitekter, håndværkere og bygherrer, hvilket medfører at vi har forståelse for 
et projekts udvikling og faser. Vi har et stærkt og godt kendskab til branchen qua et personale med masser 
af anciennitet, som har en bred viden og faglige kompetencer inden for byggeri.

Du kan læse meget mere om AB Byggeprofiler på vores hjemmeside: www.abbyggeprofiler.dk

AB Byggeprofiler A/S
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9400 Nørresundby

Tlf: 9810 1111 

Kontakt Allan Brunbjerg
ab@abbyggeprofiler.dk 
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