Teknisk ildsjæl med interesse for salg
RG Rom Gummi søger en teknisk ildsjæl der samtidig er serviceminded og har interesse for kundekontakt.
For at få succes i jobbet kræver det, at du har enten har teknisk eller håndværksmæssig erfaring. Da du kommer til at
beskæftige dig en del med tegningsarbejde samt tekniske beregninger er det en fordel, hvis du i forvejen har erfaring
med dette, men det er ikke et krav. Det er vigtigt, at du er serviceminded, da du kommer til at få kundekontakt, hvor du
med din tekniske viden skal vejlede og behovsafdække med kunden.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtig. Det vigtigste er, at du er en teknisk ildsjæl som er åben overfor at lære
nye ting og samtidig har lyst til at konvertere din tekniske viden til løsninger i teknisk gummi, plast og skum.
RG Rom Gummi er en ordre-producerende virksomhed, hvor stort set alle vores projekter er kundetilpassede løsninger i
enten teknisk gummi, plast eller skum. Vi er selvforsynende med en stor in-house maskinpark, og producerer eller
bearbejder stort set alle vores løsninger selv. Derfor får du en vigtig rolle i hele vores supply-chain, da din tekniske viden
og forståelse sikrer, at vores kunder for den bedst mulige løsning.
Dine primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

Tegningsarbejde af kundetilpassede løsninger i teknisk gummi, plast eller skum
Vurdere kundernes tegninger og skitser
Identificere kundernes behov og omsætte disse til løsninger
Supportere vores sælgere med din tekniske viden og forståelse
Udarbejdelse af tilbud og priskalkulationer

RG Rom Gummi blev etableret i 1983 og er i dag en af Danmarks største in-house producenter af løsninger i teknisk gummi, plast
og skum. Vi er en full-service produktionsvirksomhed med egne in-house produktionsfaciliteter, og udvikler og producerer
løsninger til alle industrier. Af produktionsmæssige kompetencer kan her nævnes: formstøbning, varmvulkanisering, CNCbearbejdning, CNC-fræsning, splitning, stansning og digital cutting.
Bliv klogere på RG Rom Gummi her: https://heyzine.com/flip-book/0a071cc6ea.html

Dine primære kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Teknisk eller håndværksmæssig erfaring
Det er en fordel, hvis du har erfaring med tegningsarbejde, men ikke et krav
Løsnings-minded og god forretningsforståelse
Du taler og skriver dansk og engelsk
Du er positiv, løsningsorienteret og altid klar med en hjælpende hånd, hvis dette er nødvendigt

Du bliver en del af en spændende virksomhed, hvor omgangstonen er uformel, åben og ærlig, og med fokus på en god
balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vi vægter et godt arbejdsmiljø højt, det skal være sjovt og udfordrende og gå på
arbejde. Du kan forvente interne arrangementer og et stærkt fællesskab.

Arbejdssted
Du tilknyttes vores hovedkontor og produktion i Lemvig.

Er du vores nye kollega?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, eller har du bare brug for at afstemme forventninger, inden du sender os en
ansøgning og dit cv, er du velkommen til at kontakte CEO Jesper Berg Kristensen, jesper@romgummi.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Send din ansøgning og cv til info@romgummi.dk
Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så søg stillingen hurtigst muligt.

