
 

Selvstændig og resultatorienteret maskinsælger søges – med kendskab 

til entreprenørbranchen  

FirmaPlus har fået opgaven at finde 2 dygtige og erfarne maskinsælgere for AB Lauridsen 

Maskiner ApS, Rønnede 

AB Lauridsen Maskiner er en virksomhed, som handler med topbrand entreprenørmaskiner og er i kraftig 

vækst.  

Siden starten i 2011 er omsætning, indtjening og kundeantal kraftigt forøget år efter år – så det går 

stærkt….  

De søger derfor en dygtig sælger, som kan blive Danmarks bedste til at sælge minilæssere og minigravere. 

Forventningerne er derfor også, at du er vant til at færdes i entreprenørbranchen og har masser af kunde- 

og salgserfaring.  

Du er Købmand med stort K, og du trives med omgangstonen i entreprenørbranchen og brænder for at yde 

en god service til kunderne og i øvrigt til alle andre, som kommer i virksomheden. Du kan lide at have travlt 

og har et godt humør og masser af ’gå på mod’.  

Du er klar til at lære mere om produkterne og processerne hos AB Lauridsen Maskiner, og dine 

arbejdsopgaver vil primært være salg til eksisterende og nye kunder, som du selv opsøger på Sjælland i tæt 

samarbejde med de øvrige sælgere i huset.  

Stillingen er nyoprettet. Du vil referere til virksomhedens ejere.  

AB Lauridsen Maskiner tilbyder dig:  

En god løn - evt. resultatorienteret, fri bil og gode ansættelsesforhold på en attraktiv arbejdsplads. Du vil 

blive en del af en yderst succesfuld virksomhed med en uformel omgangstone og med højt til loftet. Der er 

især fokus på at yde kunderne en god service til fair priser, samtidig med at det er sjovt at gå på arbejde. 

Frokostordning er også en del af pakken.  

Interesseret?  Så send os din ansøgning og CV på info@firmaplus.dk  – og du er også velkommen til at ringe 

med spørgsmål til Hans Ussing på mobil 2678 2845. 

Vi behandler henvendelserne fortroligt og efterhånden, som vi modtager dem, og vi inviterer løbende 

kandidater til samtaler. Jobstart er så hurtigt som muligt.  

Om AB Lauridsen ApS 

AB Lauridsen ApS bygger på høj service og fair priser indenfor handel med entreprenørmateriel. AB 

Lauridsen har stort branchekendskab og kan rådgive indenfor alle typer entreprenørmateriel, nyt som 

brugt. Vi lægger stor vægt på god service samt hurtig behandling af alle forespørgsler. Vi tror på, at gennem 

et godt samarbejde med vores kunder, opnås den optimale løsning. Virksomheden ligger i det nye 

industriområde i Rønnede på Sydsjælland – lige ud til motorvejen. 


