
Til vores salgsafdeling i Grenaa eller Skejby søger vi en ny 
kollega, som brænder for at indgå i et dynamisk salgs- og 
projektlederteam bestående af 20 dedikerende kolleger.

Stillingen
• Gennem sparring med kunder og kolleger tager du ansvar for at finde 

de helt rigtige løsninger, prisfastsætter kalkulen og udarbejder tilbud til 
kunderne

• Indhenter tilbud fra et bredt spektrum af faste underleverandører
• Agerer sparingspartner for vores salgsteam og kunder
• Sikrer at vi hele tiden er opdateret på vores underleverandører og  

deres kompetencer, så vi kan tilbyde vores kunder den bedste service 
• Deltager i kundemøder efter behov
• Ansvarlig for udbudsrunder og større kalkulationer

For mere info om jobbet
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at 
kontakte salgsdirektør Jesper Thyregod på
jtr@johnsen.dk eller 20 80 30 83. 
Send en ansøgning og CV til jtr@johnsen.dk 
(mærket ”Beregner”). 

Johnsen Graphic Solutions A/S er et af Danmarks førende grafiske huse med mere end 70 ansatte. Vi arbejder inden for 
tre områder: Trykkeri & Printcenter, Reklame- & Webbureau samt Lager & Distributionscenter. Totalkonceptet er vores 
styrke og vi er med i processen præcis der, hvor det giver mest værdi. Blandt vores kunder finder du en lang række af de 
største brands og virksomheder i Danmark.

Vi tilbyder
• Et spændende job i en dynamisk virksomhed
• Mulighed for at arbejde med nogle af Danmarks 

største brands og detail kunder
• En varieret hverdag med opgaver der spænder 

bredt indenfor grafisk produktion og  
kommunikation

• Branchens mest kompetente kolleger og  
et uformelt, hyggeligt arbejdsmiljø

• Rig mulighed for professionel og personlig  
udvikling

• Løn efter kvalifikationer, inkl. pensions- og 
fritvalgsordning

 
Tiltrædelse: Snarest muligt
Arbejdssted: Grenaa eller Aarhus

Din motivation 
Du brænder for projekter, som du kan fordybe dig i. 
Du er løsningsorienteret og stræber efter at se nye 
muligheder i opgaverne. Du motiveres af at indgå i 
salgsprocessen og skabe tilfredse kunder i samar-
bejde med dine dygtige og engagerede kollegaer. Du 
motiveres af at være en del af et team, hvor kvalitet 
og service er den afgørende faktor for succes i dit 
arbejde. 

Din succes i jobbet
Du mestrer en god overlevering til salgs- og projekt-
ledertemaet, så I i fælleskab, sikrer den optimale 
løsning for vores kunder. Du er en dygtig købmand 
og kan vurdere lønsomheden i dine opgaver. 

Din profil
Ideelt har du baggrund i den grafiske branche og 
kommer fra en lignende stilling. Derudover er du 
struktureret og stærk kommunikativt. Du har flair 
for tal og motiveres af at sidde med kalkulationer 
og udbudsrunder. Samtidig har du et højt drive og 
godt humør, som kan smitte af på både kollegaer og 
kunder.

Beregner  
med grafiske kompetencer


