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Pepperl+Fuchs er en af de førende inden for udvikling og 
produktion af elektroniske sensorer og komponenter til 
anvendelse 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 5.400 medarbejdere worldwide og har 
produktionsenheder i Tyskland, USA, Singapore, Ungarn, 
Indonesien, Vietnam m.fl. og i Danmark er vi godt 10 med
arbejdere.

Sensingyourneeds:
Vores division for Fabriks Automation er en ledende pro
ducent af sensorer til industrielt brug, udviklet til specifikke 
krav på et globalt behov. Vi tilbyder fuldt sortiment af 
induk tive, kapacitive, fotoelektriske og ultrasoniske sen
sorer, samt identifikationssystemer, stregkode og kamera
systemer, enkodere, positions måleudstyrssystemer, kabler 
med stik, og andet tilbehør. 

Protectingyourproces:
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. 

Pepperl-Fuchs A/S 
Stamholmen 173 · 2650 Hvidovre · Telefon: 70 10 42 10 · Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.dk

Vil du have pladsen ?

Enmegetspændendestillingiettekniskfø
rendeselskabindenforautomatikkomponen
termedgodemulighederforselvatpræge
arbejdsopgaverne.Ansættelseeridivision
FabriksAutomation.

De vigtigste opgaver er teknisk support pri
mært på telefon og mail af vore kunder og 
teknisk backup for vore eksterne sælgere.

Desuden undervisning og produkttræning af 
kunder og sælgere, samt skrive produktny he
der og pressemeddelelser og andet marke
tingarbejde. Du skal også deltage i planlægning 
af messer, kundearran gementer o.l. og i mindre 
omfang skal du kunne afløse vores ordrekoordi
nator.
Der vil forekomme et begrænset antal rejse
dage til uddannelse, salgsmøder, messer, 
kundebesøg o.l. 

Vi har pensionsordning, frokost og bonusord
ning samt sundhedsforsikring.

Hvis du har spørgsmål, kontakter du Salgschef 
for Fabriksautomation NielsChristian Adreasen 
på telefon 21 76 44 22 eller mail: 
nandreasen@dk.pepperlfuchs.com 
hvortil ansøgninger også skal sendes.

Du har en solid elteknisk uddannelse som 
tekniker eller ingeniør

Du har et stort servicegen og giver ikke op 
før kundens problem er løst

Du har gode formidlingsevner og elsker at 
lære fra dig

Du skriver og taler dansk flydende og 
engelsk rimeligt


