POTENTIALTM
POWER YOUR POTENTIAL™

Elektronik Ingeniør til international virksomhed
syd for Århus.
Kohsel blev grundlagt i 1969 i Hørning, syd for Århus Dine arbejdsopgaver bliver som følger:
og har siden udviklet sig til en international virksomhed med +500 ansatte og fabrikker i både Europa • Egen eksisterende kundeportefølje. Du har den
og Asien. Vi udvikler og producerer kundespecifikløbende dialog med kunden i forbindelse med
ke transformatorløsninger til kunder i hele verden.
konstruktion, beregning, kalkulation, tilbudsVores mission er at udnytte kundernes fulde potengivning samt support til egen kundeportefølje.
tiale i transformer designet. Med konstant fokus på
Dialogen er løbende i forbindelse med konoptimering af interne processer er vi i stand til at lestruktionsændringer/optimering af eksisterenvere konkurrencedygtige transformere til aftalt tid.
de produktsortiment samt nye produktforespørgsler fra eksisterende kunder.
Kohsel er en økonomisk stærk virksomhed og en • Forespørgsler fra og bearbejdning af potentielveldefineret matrix organisation sikrer effektiv kole nye kunder. Du udarbejder forslag til design/
ordinering og kontrol på tværs af kontinenter. Vokonstruktion, kalkulation og tilbudsgivning som
res overordnede strategi er kundefokusering i alle
support til salgsafdelingen i forhold til potentielaspekter og netop strategi og forretningsmodel
le nye kunder.
den væsentligste kraft for den fremtidige forret- • Support til produktionen. Du yder teknisk/proningsudvikling.
duktsupport til fabrikkerne i henholdsvis Letland
og Thailand.
Din profil
Vi forventer at du arbejder selvstændigt og resulta- Om dig
torienteret samt behersker engelsk i både skrift og Du er analytisk, god til at prioritere og fokusere. Du
tale. Du har en uddannelse som ingeniør inden for er systematisk og god til at strukturere mange paelektronik - gerne nyuddannet.
rallelle aktiviteter og opgaver. Du er synlig og kommunikerende. Du har en god forståelse for samarVi tilbyder
bejde og er åben og har lyst til at arbejde med en
Et spændende job i et uformelt miljø, hvor korte stor global kontaktflade.
kommandoveje og en flad organisation giver høj effektivitet og fleksibilitet. Du kommer til at arbejde i Interesseret?
åbent kontorlandskab, hvor tonen er uformel, enga- Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Palle
geret og dynamisk.
Brodersen på 53733404 eller Dennis H. Poulsen på
53733413.
Arbejdsopgaver
Du får ansvaret for din egen kundeportefølje. Dine Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt i forarbejdsopgaver omfatter alt fra design og konstruk- hold til virksomheden indtil andet aftales.
tion af transformere, til kalkulation, tilbudsgivning og
kunde support samt teknisk support til fabrikkerne i Send din ansøgning samt CV til pb@kohsel.dk.
Letland og Thailand.
Kohsel A/S, Sønderskovvej 1, DK-8362 Hørning
www.kohsel.dk

