
 
 
 
 
Jobannonce - November 2018 

 
 

Salgsrådgiver/Produktspecialist  

 

Video produktion/postproduktion/datainfrastruktur

 

Om os: 

 
Stjernholm & Co A/S hjælper mange forskellige professionelle kundegrupper der arbejder 
med videoproduktion til succes via indsigtsfulde løsninger, rådgivning og services. 

 

Vi søger: 

 
Til at styrke vores salgsteam søger vi nu en teknisk velfunderet salgsrådgiver, meget gerne 
med erfaring fra professionel TV og filmproduktion, da vores kunder forventer rådgivning og 
sparring til deres komplekse og unikke workflows. 
 
Måske du har arbejdet aktivt med video og post production, og interesserer dig for den 
kreative process og teknikken der gør den mulig.  
 
Du vil gerne prøve kræfter med et job, hvor du kan omsætte den viden til løsninger til gavn 
for kunderne og arbejde med mange forskellige tekniske løsninger og services.    Du har 
interesse og flair for video teknik og er nysgerrig / videbegærlig.  
 
Du elsker mennesker og brænder for at skabe langvarige kunderelationer bygget på 
ordentlighed og tillid.  I jobbet arbejder du med salg, produkter, system design, løsninger, 
support, udformer tilbud, laver dokumentation, arbejder med markedsføring og meget andet.  
  
Det er derfor vigtigt at du kan arbejde struktureret og fremsynet - og elsker hele tiden at 
være med på frontlinjen af den tekniske udvikling og konstant at skulle tilegne dig ny viden, 
udvikle og forbedre tekniske løsninger & services med det øvrige salgsteam.  
 

 
Du taler/skriver flydende dansk og engelsk og har kørekort til alm. bil 
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Din personlighed: 

 
Vi forventer at du er en udadvendt, positiv, nysgerrig, serviceminded, ansvarsbevidst person 
med stor selvtillid, - der holder af relationer til andre mennesker og formår hele tiden at holde 
kundens og teamets succes i fokus. 
 
Du er typen, der når dine mål og trives med at have mange bolde i luften.  
 
Du besidder stor personlig integritet og glædes ved at være del af et team, der stræber efter 
konstant at være branchens bedste - hver dag. 

 

Dine ansvarsområder:  

 
● Salg af udstyr og løsninger, Proaktivt vedligeholde, identificere og opdyrke 

eksisterende og nye kundeemner inden for videoproduktion, storage og infrastruktur 
til videoproduktion, systemintegration, post produktion. 

 
● Være med til at udvikle nye løsninger og services der skaber værdi for kunderne. 

 
● Designe og beskrive tekniske løsninger til kunderne 

 
● Udforme og præsentere tilbud 

 
● Lave markedsføring for dine ansvarsområder i samarbejde med leverandører, 

marketing og det øvrige salgsteam 
 

● Produktspecialist Ansvarlig for udvalgte leverandører & produkter 
 

● Yde first level support for dine kunder 
 

● Planlægge og projektstyre installationer 
 

● Deltagelse i salgsarrangementer/messer i Danmark og udlandet 
 

Vi tilbyder: 

 
En sjov og ambitiøs arbejdsplads, med kort fra ide til handling.  Konstant flow af det nyeste 
udstyr og top-kollegaer, der deler din interesse og passion for videoproduktion. 
 
Du får stor indflydelse på dit eget job og virksomhedens udvikling, og naturligvis en løn, der 
modsvarer dine resultater. 
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Arbejdstiden kan svinge lidt i forbindelse med projekter, messer og andre særlige 
arrangementer. 

 
Tiltrædelse snarest - men vi venter gerne på den rette person. 

 
Sådan ansøger du: 
 
Send din motiverede ansøgning til job@stjernholmco.dk vedlagt dit CV med overskriften 
“Salgsrådgiver/Produktspecialist video produktion/post produktion/datainfrastruktur”.  
 
Skriv venligst et lille uddrag i selve mailen, og vedlæg ansøgning samt CV i PDF format. 
 
Har du spørgsmål til stillingen kan disse sendes på mail til direktør Morten Stjernholm 
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