
Limec Solution je mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje za mehanske in elektromehanske komponente 
in sisteme. Izdelujemo na globalnih lokacijah s sedežem v Feusisbergu (SZ). Za našo prodajo iščemo za 
takojšnjo zaposlitev.

Prodajalec na tehničnem področju (ž/m) 

Vaš profil  
• izobrazba s področja ekonomije oz. trgovine, dopolnjena s tehnično ali ekonomsko-poslovno izobrazbo
• Večletne operativne izkušnje pri prodaji investicijskega blaga, ki zahtevajo tehnično razlago ter dobro tehnično 
razumevanje in prostorsko domišljijo
• Odlikujejo vas visoka stopnja zavzetosti, samoiniciativa, občutek odgovornosti, sposobnost reševanja problemov 
in zelo dobra samoorganizacija 
• Razmišljate in delujete podjetniško v kombinaciji z visoko stopnjo usmerjenosti k strankam 
• Delate samostojno, strukturirano, ciljno in v prihodnost usmerjeno, tudi če je delovna obremenitev večja 
• Razpolagate s tekočim pisnim in ustnim znanjem nemščine in angleščine, ste proaktivni, vztrajni in projekte 
speljete do konca 
• Obvladate okolja MS Office in Excel ter sistem ERP in CRM

Naloge / odgovornosti
• Pridobitev novih kupcev na evropskem trgu 
• sistematično opazovanje trga ter odkrivanje in vrednotenje novih projektnih priložnosti 
• Proaktivna prodaja naših izdelkov in storitev na področju elektronskih in mehanskih komponent in sklopov 
• Podpora in širitev mednarodnih kupcev na podlagi posameznih prodajnih strategij 
• Odgovornost za prodajno območje in uresničevanje prodajnih ciljev

Ponujamo
Tesno obdobje z vodilnimi svetovnimi podjetji v tej panogi, profesionalni in osebni razvoj v navdihujočem in 
tehnološkem okolju, privlačne razmere v mednarodnem podjetju. V dinamičnem okolju vam ponujamo zanimive 
izzive, prevzemite odgovornost in aktivno prispevajte k rasti mednarodnega podjetja. Sposobnost skupinskega 
dela, pa tudi samostojnega dela in sposobnost komuniciranja znotraj mreže Limec Solution sta bistveni del našega 
uspeha. Naše stranke, zaposleni, inovacije in tehnologija so jedro naše kulture in našega podjetja.

Če ste kos temu izzivu, se moramo spoznati. 

Gospa S. Strebel se veseli, da bo vaše popolne prošnje za zaposlitev prejela po e-pošti na naslov
personal@limec-solution.com

Limec Solution GmbH, Firststrasse 15, 8835 Feusisberg, Tel: +41 55 462 35 30.


