
Vi søger en kvalitetsbevidst, kreativ, engageret og målrettet snedker, der kan 
påtage sig rollen som afdelingschef. Den optimale kandidat har erfaring med 
rådgivning, salg og service og en relevant håndværksmæssig baggrund. 
Du skal stå i spidsen for et kompetent og dedikeret team, hvor du bliver 
en vigtig bidragsyder til den fortsatte vækst. 

Opsøgende, udadvendt og initiativrig
En af de primære opgaver bliver at opsøge og udvikle samarbejdet med nye 
kunder, samt servicere og øge samarbejdet med eksisterende kunder. 
Det er vigtigt, at du er en tillidsvækkende og serviceminded person, der trives 
i et job, hvor du både er udadvendt i det opsøgende salg og samtidigt også 
tager del i de snedkerfaglige opgaver på kontor og værksted.
 
Du skal selvstændigt kunne drive dine opgaver helt fra den opsøgende 
kundekontakt til salg og afgivelse af tilbud i samspil med produktionen og 
frem til aflevering og opfølgning med kunderne. Du arbejder struktureret, 
og det er en fordel, at du er fortrolig med visualisering i 3D. 

Du er initiativrig, resultatskabende og selvkørende, om end du naturligvis 
får opbakning og hjælp fra kollegaer og ledelse i en virksomhed med en 
flad struktur og et stærkt kollegialt sammenhold.

For den rette person tilbyder BJ Inventar Snedkeri - Børge Jacobsen A/S 
Et selvstændigt og udfordrende job i et uformelt miljø med gode kollegaer 
og store muligheder for at præge din egen dagligdag. Løn i forhold til 
kvalifikationer samt gode personalegoder såsom pensionsordning og 
sundhedsforsikring. 

Interesseret? 
Er du interesseret i jobbet og matcher du stillingens krav, skal du søge 
jobbet hurtigst muligt ved at sende din ansøgning til cej@b-j.dk. 
For uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte indehaver 
Claus Jacobsen på tlf. 2968 6266.

Om os
BJ Inventar Snedkeri er en specialafdeling i virksomheden Børge Jacobsen A/S, 
og vi udfører opgaver indenfor inventar, renovering og produktion af 
delkomponenter. Ligesom Børge Jacobsen A/S bygger vi på stærke 
håndværksmæssige traditioner, hvor principper som kvalitet, langvarige 
kunderelationer og gode medarbejdere indgår som centrale elementer i 
dagligdagen. Læs mere på www.bj-snedkeri.dk.
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