
Salgsingeniør til
procesautomation 
Øst-Danmark

Pepperl+Fuchs er en af de førende inden for udvikling og 
produktion af elektroniske sensorer og komponenter til anven
delse i det globale marked for automation. Løbende udvikling, 
vedvarende kvalitet og konstant ekspansion har i mere end 60 
år været vores garant for fortsat succes. Pepperl+Fuchs har 
3.950 medarbejdere worldwide og har produktionsenheder i 
Tyskland, USA, Singapore, Ungarn, Indonesien og Vietnam. 

Sensing your needs:
Vores division for Fabriks Automation er en ledende producent 
af sensorer til industrielt brug, udviklet til specifikke krav på et 
globalt behov. Vi tilbyder fuldt sortiment af induktive, kapaci
tive, fotoelektriske og ultrasoniske sensorer, ligeså identi
fikationssystemer, stregkode og kamerasystemer, rotations 
indkodere, positions måleudstyrssystemer, kabler med stik, og 
andet tilbehør. 

Protecting your proces: 
Vores division for Proces Automation er absolut markeds le
dende inden for egensikker elektronik til brug i Exzoner, og 
til beskyttelse af installationer i risikofyldte områder. Vores 
produkter gør at du kan kombinere et stort udvalg elektroni
ske instrumenter til at blive en komplet applikations orien
teret løsning. Du kan vælge blandt mange moduler fra vores 
forskellige produktserier: isolerede barrierer, signal conditioner, 
fieldbus infrastruktur, remote I/O, HART interfaces moduler, 
niveau måling, purge og overtryksløsninger, visualisering & 
HMI, power supply’s og alarmsystemer for olieudskillere.
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Vil du have pladsen ?

Vi har produktet, vi har navnet, vi er aner
kendt i markedet og er inde i en spændende 
udvikling.
Målsætningen er sat på yderligere vækst og 
stra tegien for opnåelse er fastlagt.
Derfor leder vi efter en ny teamplayer som vil 
være med til at udvikle det store vækstpoten
tiale der findes.

Du:
 interesserer dig for teknik, maskiner og automa 
 tion
 finder tilfredsstillelse i at løse kundernes udfor  
 dringer og tænke ”ud af boksen”
 véd at det er ude hos kunderne, at man skaber  
 relationer og muligheder
 har en uddannelse som eltekniker, ingeniør, el 
 installatør, elektriker el.lign.
 bor gerne øst for Storebælt
 har jagtinstinktet i orden
 planlægger selv din dag, har selvdisciplin og be 
 høver ikke at se dine kolleger hver dag – men  
 gerne mange andre mennesker!
 Du taler og skriver engelsk på fornuftigt niveau

Vi:
 tilbyder et selvstændigt job i en mindre orga ni  sa          
 tion, men hvor du også bliver en del af et stort  
 internationalt miljø
 ser dig som en del af et uformelt team med energi,  
 humor og fokus på fælles succes
 arbejder sammen med kollegaer og teknikere i  
 Skandinavien, Tyskland og England
 tilbyder en attraktiv lønpakke med pensionsord 
 ning og sundhedsforsikring  derudover bonus  
 ordning baseret på hvad vi sammen opnår 
 vi stiller firmabil, IT og telefon til rådighed

Du skal regne med et mindre antal rejsedage om året 
til ind og udland i forbindelse med efteruddannelse, 
salgsmøder, udstillinger og den slags.

Spørgsmål og ansøgning sendes til Salgschef Tonni 
Ottar på tlf. 21 71 21 60 eller email: 
tottar@dk.pepperlfuchs.com

Vi ser frem til at høre fra netop dig!


