Danfoss.

Danfoss Drives is a global leader in the variable speed control of electric
motors. We have the world’s largest installed base of VLT® and VACON® AC drives, and
can draw on decades of experience within a wide range of industries. Our promise to our
customers is to help them create a more sustainable world by delivering products, services
and solutions differentiated by their high quality, absolute reliability and advanced
innovation. We are a part of the Danfoss corporation with approximately 26.000 employees.

Senior Technical Support Drives
Med placering i Stockholm
Redo för en ny utmaning?
Drives söker nu en Senior Teknisk support/ produktspecialist. Tjänsten utgår från vårt nya
kontor i Bromma och kommer stödja kunder, säljare, partners och projekt gällande Drives.
Dina arbetsuppgifter?
Du kommer ingå i Tekniska Support teamet och rapportera till Tekniska chefen för Danfoss
Drives i Sverige. Du kommer stötta och hjälpa säljare och partners före, under och efter
försäljning med att ta fram tekniska lösningar till våra kunder.
Utöver detta medverkar du i offertarbeten och ger support till befintliga kunder och deras
kundinstallationer, både avseende hård-, mjukvarulösningar och även systemlösningar. Du
jobbar både från kontoret med dina kollegor samt ute hos kunder tillsammans med säljarna,
vid mer tekniskt avancerade lösningar.
Du kommer vara involverad i hela kedjan, från offert till övertagande av leveransen. Detta
innebär att du emellanåt har ansvaret för projektledning, driftsättning samt kundutbildning.
Du är uppbackad med gedigna produkt/lösningsutbildningar från våra fabriker och kommer
att ha ett nära samarbete med våra Applikationscenter och Expertcenter runt om i världen.
Kvalifikationer och erfarenheter!
Du har teknisk utbildning med några års arbetslivserfarenhet inom industriell automation, har
du dessutom erfarenhet inom drives är det meriterande. Du inger förtroende och har en
förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer.
-

Du har några års erfarenhet av elektriska drivsystem
Du är en utåtriktad och kundorienterad person
Du brinner för teknik och sätter våra kunder och deras tekniska lösningar i främsta
rummet
Du är självständig och driven
Du har stark presentations- och kommunikationsförmåga
Du behärskar engelska i tal och skrift

Vad kan vi erbjuda?
Vi erbjuder dig ett spännande, varierande arbete i en organisation som präglas av tillväxt och
utveckling och med en ständigt växande produktportfölj. Vi är en prestigelös organisation
med korta beslutsvägar som månar om arbetsglädje och personlig utveckling.
-

Ett världsledande företag inom drives
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Arbeta med den senaste tekniken inom drives
Bli en av Sveriges ledande experter inom drivteknik i Sverige
Trivsam arbetsmiljö med kompetenta och engagerade kollegor
Tjänstebil, friskvårdsbidrag mm.

Ansökan och övrig information.
I denna rekrytering samarbetar vi med EAST Rekrytering AB (www.eastrekrytering.se) ,
tycker du att detta låter intressant, välkommen att skicka din ansökan och CV till
cv@eastrekrytering.se , märk din ansökan med ”Senior Support Danfoss”. Övriga frågor
besvaras av rekryteringskonsult Patrik Höök på 070-303 30 40 eller via e-post
patrik@eastrekrytering.se

