
 

   
 

 

Carl Hassing søger: 
Salgskonsulent til FYN
 
Vi er på udkig efter en fagligt dygtig salgskonsulent 
der skal bearbejde vores kunder på Fyn. 

Hassing Gruppen A/S er en moderne virksomhed med over 100 års 
erfaring. Hassing Gruppen er totalleverandør til metalindustrien, og 
en af landets førende leverandører af værktøj, skærende værktøjer, 
værktøjsmaskiner og svejs til den danske industri.

              JOBBET:       JOBBET:       

 Du kommer til at varetage salg og rådgivning inden for tekniske artikler,  
 værktøj og værktøjsmaskiner primært til jern– og metalindustrien.
 Du skal udvikle eksisterende kunder samt tilføre nye. 
 Du vil få tilknytning til vores afdelinger i Odense og Svendborg.

MÅL:
 Vi lægger vægt på at sælge kvalitetsprodukter samt vejlede vore kunder.  
 Du skal være med til at styrke vores position i markedet gennem en 
 professionel bearbejdning af distriktet. 

KVALIFIKATIONER:
 Du er en initiativrig og teknisk minded person, som har erfaring med, 
 at arbejde selvstændigt i marken. 
 Du forstår godt købmandsskab og skal helst have kendskab til branchen  
 og produkterne – enten som sælger eller som bruger af produkterne.

VI TILBYDER:
 Hos Hassing bliver du en del af et dynamisk team med et stærkt produkt-
 program. Du får et job i en virksomhed, hvor du får mulighed for at udvikle  
 dig selv personligt og prøve kræfter i et dynamisk og konkurrencepræget  
 marked.
 Vi tilbyder lønforhold på markedsniveau, og personalegoder, der omfatter  
 sundhedsforsikring, pensionsordning.

Er du interesseret i stillingen, og kan du se dig selv som den, der kan 
gøre en positiv forskel, så send os din skriftlige ansøgning.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ole Damgaard på 
telefon 63 17 11 01 eller på mail oda@hassing.dk 
Tiltrædelse: Efter aftale – gerne hurtigst muligt.

ANSØGNING SENDES TIL:

HASSING GRUPPEN A/S
Hvidkærvej 43, 5250 Odense SV
Mærket: Sælger Fyn
E-mail: job@hassing.dk

HASSING GRUPPEN
Viden om værktøj!


