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VI HAR 
• Etableret eget selskab i USA
• Påbegyndt samarbejde med en  
 række forhandlere i USA
• Startet samarbejde med en større  
 Kinesisk miljø-virksomhed
• Leveret de første produkter til  
 USA, Kina, Skandinavien og øvrige  
 Europa
• Stor interesse for vores system til  
 separering af sand og gylle fra  
 flere verdensdele
• Stor interesse for vores måler til  
 procesoptimering og øvrige pro- 
 dukter til spildevandsbehandling

Vores nye eksportsælger skal derfor 
være en hands-on type, som – på 
det mere praktiske niveau - kan 
bygge videre på det fantastiske og 
spændende fundament, der allerede 
er opbygget. 

 HAR DU 
• Erfaring med eksportsalg i praksis
• Viden om miljø og processer
• Opnået gode kommercielle  
 resultater
• Lyst til mellem 100 - 150 rejsedage  
 om året
• Evner til at skabe varige relationer  
 overalt i verden

• Erfaring med etablering af værdi- 
 skabende samarbejde
• Tro på værdien af gensidig tillid  
 og en åben og ærlig dialog 

– så har vi en pallette bestående af 
5 innovative, eksportklare miljøløs-
ninger, som henvender sig til spilde-
vandssektoren, landbrugssektoren, 
biogassektoren og (i en vis grad) 
den petrokemiske industri.

DINE ARBEJDSVILKÅR
Du refererer til vores CFO, som har 
solid erfaring med de eksportrela- 
terede, administrative funktioner. 

Du får desuden en dansk salgs- og 
produktionsorganisation ledet af 
vores administrerende direktør som 
backup. Her kan du få svar på dine 
eventuelle spørgsmål og udvidet  
din viden indenfor bæredygtig  
udvikling, CO2 belastning, cirkulær 
økonomi m.v. til glæde for vores 
kunder og samarbejdspartnere i 
udlandet og dig selv. 

Du får fleksible arbejdsrammer og 
gode muligheder for selv at præge 
din jobfunktion, med base på vores 

kontor i Randers og en lønpakke, 
som modsvarer dine kvalifikationer 
og dit ”drive”.

DIN PROFIL
Vi arbejder dagligt med empatisk 
samarbejde, som er en integreret 
del af vores DNA. Det stiller krav til 
dine evner til at skabe relationer 
internt og eksternt. Du skal have 
stor kulturel forståelse, gode sprog-
kundskaber, være en god teamplayer 
og forstå at begå dig i et miljø med 
respekt for mange forskellige faglig-
heder. Og da omgangstonen er let 
og uhøjtidelig, er en positiv tilgang 
og humoristisk sans nødvendige 
karaktertræk. 

TILTRÆDELSE HURTIGST MULIGT
Vil du vide mere om stillingen, inden 
du søger, er du velkommen til at 
kontakte direktør Kaj Stjernholm  
på 2162 2815.

Send din ansøgning, som naturligvis 
behandles fortroligt, senest tirsdag 
den 22. juni til Kaj Stjernholm på 
kss@stjernholm.dk 

Danmarks internationale førerstilling indenfor miljøteknologi har de seneste år været en solid platform for  
Stjernholms eksportindsats. Vi har i denne periode formået at så en stor mængde frø rundt omkring i verden.  
Flere har båret frugt. Andre har brug for at blive vandet og gødet.  

Hos Stjernholm A/S leverer vi miljørigtige løsninger til vores kunder. Vi er en eksportorienteret viden-virksomhed med eget datterselskab i USA. Vores mål er,  
at vi i 2030 eksporterer mere end 65 % samtidig med at omsætningen på hjemmemarkedet fastholdes. Stjernholm har i over 20 år bygget samarbejdet både 
internt og eksternt på gensidig respekt og en åbenhed og ærlig dialog. Med vores koncept, ”Samarbejde med Værdi”, lover vi vores kunder løsninger, som skaber 
værdi i forhold til økonomi, miljø og CSR. Vores ambitiøse vækststrategi hviler således på et solidt fundament med stor erfaring og viden indenfor bæredygtig 
rensning af spildevand og separation af gylle kombineret med et stærkt produktsortiment, som i meget stort omfang peger ind i FN’s Verdensmål.

Eksport sælger
- med resultatorienteret, kommerciel profil   
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