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Regional salgschef, Sjælland, til virksomhed i rivende udvikling. 
 
Nordicco A/S er en familieejet- og ledet virksomhed, som ønsker at bidrage til at accelerere 
omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Vi udvikler og producerer klimavenlige HVLS-
ventilatorer (High Volume Low Speed) og styringssystemer. Løsninger, som hjælper kunder med 
at forbedre indeklimaet, sænke energiforbruget, reducere CO2-udledningen og eliminere 
luftbårne bakterier og vira. Udvikling og produktion foregår i Danmark og der anvendes primært 
danske leverandører og materialer med mindst mulig klimabelastning. 

Vi er i rivende udvikling og i et marked, med markant stigende efterspørgsel. Vi er 
markedsledende i Nordeuropa, og vores løsninger er veldokumenterede. Derfor søger vi nu en 
regional salgschef, som med reference til salgschefen, får ansvaret for at videreudvikle vores 
position på Sjælland.  
 

DU ER: 
• Udadvendt, engageret og trives bedst ude foran kunderne.  
• En selvstarter som trives med mange bolde i luften. 
• Ikke er bange for selv at tage kontakten til mulige kunder. 
• Kunde og forretningsorienteret, sætter altid kunden i centrum og vælger den på langt sigt 

rigtige løsning. 
 
DU HAR: 

• Dokumenteret erfaring med salg af tekniske løsninger. Optimalt har du erfaring med salg 
til til kommuner og/eller store produktionsvirksomheder.  

• En praktisk sans med en grundlæggende solid teknisk forståelse.  
• En meget høj integritet og troværdighed.  
• Et lyst sind og naturlig evne til at sprede begejstring og glæde hos både kunder og 

kolleger. 
• Bopæl på Sjælland. 

 
DIN ROLLE: 

• Du får ansvaret for at videreudvikle vores salg på hele Sjælland. 
 
VI TILBYDER: 

• At blive en del af en vækstvirksomhed, som er på en fantastisk spændende rejse.  
• At være en del af et hold begejstrede klimatosser, som ønsker at bygge en forretning der gør en 

forskel for den enkelte, vores kunder og klimaet.  
• Attraktive ansættelses- og aflønningsforhold. 

 
KONTAKT: 

• Er det noget for dig så skriv til os på info@nordicco.eu, eller ring til Mads Christensen på telefon 
6165 6109. 

• Du kan læse mere på www.nordicco.eu.  
 


