Technical Project Manager
Industriel automation
Rådgivning - Salgsstøtte
En nøglerolle
Du får en særdeles alsidig rolle i forbindelse med den videre udvikling og support af AE Partners løsninger på det
danske - og internationale marked.
I tæt dialog med kunder, salgssupport og salgsafdeling
foreslår du de rette tekniske løsninger, ligesom du yder
teknisk rådgivning, deltager ved projektgennemførelse og
udarbejder tilbud.
Du får introduktion og uddannelse i samarbejde med AE
Partners leverandører og samarbejdspartnere, ligesom du
får et tæt samarbejde med organisationen I Letland.

Kundeorienteret tekniker
Du er en dygtig tekniker med fokus på industriel automation.
Herved kender du kundernes problemstillinger og mulige
løsninger, der kan skabe produktivitetsfremmende eller
kommercielle forbedringer hos kunden.

Du har en god erfaring fra industrien og/eller fra en af de
seriøse leverandører. Du sætter pris på at være på forkant
med de tekniske muligheder, og sætter en ære i levere teknisk rådgivning på et højt niveau.

AE Partner, med mere end 350 medarbejdere, er en danskejet international
virksomhed inden for industriel automation.

Du forstår engelsk i skrift og tale.

Virksomheden har et særdeles konkurrencedygtigt tilbud til det danske og
skandinaviske marked, og er som følge
heraf vokset markant i de senere år, og
forventer, at denne vækst vil fortsætte.

Gode udviklingsmuligheder
AE Partner er en imponerende vækstvirksomhed, og du
har mulighed for at deltage – og bidrage, hvilket giver dig
gode faglige – og personlige udviklingsmuligheder, ligesom
lønpakken er konkurrencedygtig.
Du er velkommen til at kontakte partner John Wagner hos
People Capital Partner, på telefon 30 24 24 09, hvis du ønsker
yderligere informationer, inden du sender dit CV.
Send gerne dit CV til job@peoplecapital.dk. Vi behandler
naturligvis alle henvendelse med diskretion.

PeopleCapitalPartner assisterer
virksomheder med at udvælge
og udvikle nuværende og
fremtidige medarbejdere

De kommende medarbejdere kan
enten arbejde fra det danske kontor i
Midtjylland eller fra eget hjemmekontor
i Hovedstadsregionen.
For at styrke den gode kontakt og
værdiskabelse ved kunderne, udvider
og styrker AE partner kundekontakten
gennem ansættelse af en Technical
Project Manager.

Næsseslottet
Dronninggårds allé 136 · 2840 Holte
contact@peoplecapital.dk

