
CLAAS Produktspecialist

Brænder du for landbrug og landbrugsmaskiner, og har 
du lyst til at supportere salget af et af de stærkeste brands 
inden for maskinbranchen, så har vi stillingen til dig. Der 
er tale om en ny opslået stilling, og du bliver en del af 
salgsteamet som består af 5 engagerede medarbejdere.

Arbejdsopgaver:
- Forhandlersupport vedr. produktmæssige spørgsmål 

primært inden for området: CLAAS traktorer og 
teleskoplæssere

- Udarbejdelse af tilbud til forhandlere
- Salgs/produktrådgivning 
- Udarbejdelse af prislister og andet salgsmateriale/

værktøjer
- Udarbejdelse af statistikker og markedsanalyser
- Udarbejdelse af forhandlerinformationer 
- Deltage i udstillinger og åbent hus arrangementer 
- Deltagelse i kundemøder og demonstrationer
- Planlægning og support af produktkurser for 

forhandlernes sælgere
- Rådgivning i CLAAS EASY produkter/styresystemer

Kvalifikationer:
- Du har kendskab og interesse for landbrug og 

landbrugsmaskiner. Du har god teknisk forståelse for 
moderne landbrug og landbrugsmaskiner

- Du er god til produktformidling på flere niveauer
- Du har god økonomisk forståelse 
- Gode kommunikationsevner både i skrift og tale på 

engelsk, og gerne tysk
- Særlige gode evner indenfor brugen af IT værktøjer 
- Din baggrund er ikke afgørende men du kan have 

en uddannelse som Jordbrugsteknolog og måske 
erfaring fra maskinbranchen

- Du skal kunne arbejde struktureret, håndtere en 
hverdag med fart på og skal kunne indgå i et team af 
engagerede medarbejdere

- Stillingen er en fuldtidsstilling med fast base på 
kontoret i Fredericia. Du skal i perioder påregne en 
del rejseaktivitet i Danmark, men også i forbindelse 
med aktiviteter hos CLAAS fabrikkerne i Tyskland og 
Frankrig

Hvem er vi:
Danish Agro Machinery A/S er ansvarlig for distribution 
af CLAAS produkter i Danmark og beskæftiger 18 med-
arbejdere inden for salg, service, reservedele og admini-
stration. CLAAS er markedsleder indenfor flere produkt-
kategorier i Danmark, og virksomheden er lige nu i en 
spændende udviklingsfase. Danish Agro Machinery A/S 
har hovedkontor i Fredericia. 

Vil du høre mere om jobbet, er du meget velkommen til 
at kontakte salgschef Lars Johnsen på telefon 61 61 72 
29 eller adm. direktør Michael Husfeldt på telefon 40 51 
48 26. 

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt, og 
skal være os i hænde senest onsdag den 16. august 
2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 34 i Fredericia 
– og forventer at vores nye produktspecialist kan tiltræde 
jobbet senest 1. oktober 2017, men gerne tidligere. Din 
ansøgning kan sendes på mail til ulpo@da-machinery.dk 
eller til Danish Agro Machinery A/S, Vesterballevej 19, 
7000 Fredericia.

Du kan læse mere om Danish Agro Machinery A/S og 
CLAAS på vores hjemmeside www.claas.dk

Salgsteknik assistent 
CLAAS Traktorer og Landbrugsmaskiner
Brænder du for landbrug og landbrugsmaskiner, og har du lyst 
til at supportere salget af et af de stærkeste brands inden for 
maskinbranchen, så har vi stillingen til dig.   

Arbejdsopgaver:
- Forhandlersupport vedr. logistik og produktmæssige spørgs-

mål
- Bestilling af traktorer/maskiner 
- Fakturering og ordrebehandling
- Udarbejdelse af prislister og produktspecifikationer
- Kontakt med vores fabrikker omkring leverancer og produkter
- Udarbejdelse af konkurrent sammenligninger og statistik ma-

teriale
- Oversættelse af produkt- og marketing materiale
- Korrektur læsning af brochure og marketing materiale
- Vedligeholdelse af forhandlerintranet
- Support til vores 3 salgs- og produktchefer i marken
- Deltagelse i kurser og udstillinger

Andre opgaver:
Du bliver en del af et forhandlersupport team på 3 personer, 
som i det daglige skal løse en lang række forskellige opgaver 
på tværs i afdelingen. Stillingen er en fuldtidsstilling og der kan 
være mindre rejseaktiviteter i perioder.

Kvalifikationer:
- Du skal have kendskab og interesse for landbrug og land-

brugsmaskiner
- Du kan have en uddannelsesbaggrund som landbrugstekni-

ker/teknolog
- Du skal være rigtig god til dansk/engelsk i skrift og tale og 

det vil være en fordel med et godt kendskab til tysk
- Vi forventer du kan arbejde meget struktureret og har meget 

gode kundskaber indenfor brugen af IT værktøjer
- Du skal kunne håndtere en hverdag med fart på og kunne 

holde mange bolde i luften
 

Hvem er vi:
LMB Danmark A/S er ansvarlig for distribution af CLAAS pro-
dukter i Danmark og beskæftiger 15 medarbejdere indenfor salg, 
service og administration. Reservedele distribueres via vores 
fælles Skandinaviske reservedelscenter i Malmø.
CLAAS er markedsleder indenfor flere produktkategorier i Dan-
mark og virksomheden er lige nu i en spændende udviklingsfase.

LMB Danmark A/S flytter hovedkontoret fra Brøndby til Frede-
ricia ultimo marts måned 2015. 

Du må påregne et introduktionsforløb i marts måned på vores 
nuværende hovedkontor i Brøndby.

Vil du høre mere om jobbet, er du meget velkommen til at kon-
takte adm. direktør Michael Husfeldt på telefon 40 51 48 26 eller 
salgs- og produktchef Lars Johnsen på telefon 61 61 72 29.

Din ansøgning kan sendes på mail til 
karina.pedersen@lmb.dk eller til 
LMB Danmark A/S
Midtager 2
2605 Brøndby

Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt, og skal 
være os i hænde senest mandag den 5. januar 2015.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 i Fredericia – og forventer 
at vores nye salgsassistent kan tiltræde jobbet 1. marts 2015.

Du kan læse mere om LMB Danmark A/S og CLAAS på vores 
hjemmeside www.claas.dk

LMB Danmark A/S er dansk importør af CLAAS traktorer og landbrugsmaskiner, og er ejet af Lantmännen med hovedsæde i Stockholm.

Lantmännen Maskindivision importerer, markedsfører og sælger traktorer, redskaber og mejetærskere i Danmark, Norge og Sverige.

I Danmark sælges og serviceres CLAAS landbrugsmaskiner gennem uafhængige privat forhandlere.

LMB Danmark A/S
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Danish Agro Machinery A/S er dansk importør af CLAAS landbrugsmaskiner. Danish Agro koncernen består af ca. 100 agroindustrielle 
selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning – i et tæt samspil med kunderne – at medvirke til værdiskabende 
løsninger på de enkelte bedrifter. www.claas.dk


