
HARTJE EBSEN A/S SØGER EN SÆLGER TIL OMGÅENDE TILTRÆDELSE 

”SÆLGER TIL JYLLAND / FYN” 
HARTJE EBSEN A/S er et datterselskab af den førende europæiske grossist/fabrikant Hermann Hartje KG, Hoya. CONTEC er et ungt brand i 
Hermann Hartje  KGs portefølje. Inden for 15 år er CONTEC vokset til et af de førende brands inden for cykelbranchen og tilbyder i dag et 
omfattende udvalg af cykeldele og tilbehør med over 2.200 artikler og sit eget butikssystem. Udover CONTEC er følgende brands i vor 
portefølje; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINE OPGAVER 

• Du er ansvarlig for salg af vores brands og vores Hartje Reserve-dele i Danmark (Jylland/Fyn) 
• Med hjerte og sind vinder du systematisk nye kunder, motiverer og bibeholder eksisterende kunder 
• Igennem din sociale, professionelle måde og arbejdsmåde er du repræsentant og første kontaktperson for dine kunder 
• Du udfører CONTEC-butiksinstallationer samt undervisning af vore brands 
• Du deltager i messer og arrangementer 

 
VI ØNSKER 

• Du har en kommerciel læretid eller uddannelse med mindst 2-3 års påvist erhvervserfaring inden for cykelbranchen 
• Du har et aktivt forhandlernetværk 
• Du er vant til at arbejde selvstændig og samtidig er du en holdspiller 
• Du har en selvsikker indstilling, er påståelig og har gode forhandlingsevner 
• Du håndterer MS Office-applikationer 
• Rejseaktiviteter i salgsområdet 
• Anstættelse asap 

 
HVAD VI TILBYDER 

• Et professionelt, dynamisk arbejdsmiljø med en sikker, moderne arbejdsplads 
• Stort personligt ansvar med plads til initiativ og et stærkt team bag dig 
• Et ansvarligt, spændende job med meget potentiale for videreudvikling i en virksomhed, der lægger stor værdi på gensidig loyalitet, kvalitet 

og konsistens 
• Et langsigtet perspektiv og omfattende grunduddannelse / fortrolighed 
• En attraktiv lønpakke, forskellige sociale ydelser, en firmabil 

 
HAR VI VÆKKET DIN INTERESSE? 
Send din ansøgning til: 
Att.: Peter Stricker Ebsen 
peter.ebsen@hartje.de 

  Hartje Ebsen A/S 
Industriparken 8 
6500 Vojens 
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