MI søger en Demo-pilot
Er du A-menneske? Kan du lide at få jord under neglene og lide udsigten fra et traktorsæde, duften af ensilage
og køernes brølen? Kan du svare ja til det, er det lige dig, vi mangler. Vi søger nemlig en demo-pilot til vores
maskinprogram inden for landbrug.

Vi tilbyder…

En afvekslende hverdag primært på landevejen og i marken, hvor du får rig mulighed for at bruge dine kompetencer til at
servicere, rådgive og vejlede kunder og forhandlere i Danmark. Du bliver løbende uddannet hos vores internationale
leverandører, så du er opdateret på seneste nyt.
Du kommer til at indgå i et ungt frisk team, hvor ideerne er mange, vi løfter i flok og kammeratskabet er i top. I tæt samarbejde
med både produktcheferne og salgsteamet kommer du til at sætte rammen for udviklingen af produktsortimentet og
planlægningen af aktiviteter.
Dine primære opgaver bliver igangsætning og demonstration af landbrugsmaskiner. Du planlægger selv din hverdag, så du når i
mål til tiden med dine opgaver. Du deltager før/under/efter udstillinger og arrangementer. I perioder vil du skulle give en
hjælpende hånd med montage- og klargøringsopgaver i Vejle.
Vi vægter faglighed højt og arbejder ud fra tre værdier: Værdiskabende – Kompetente – Fingeren på pulsen.
Du vil blive en del af en virksomhed med en uformel omgangstone, en høj grad af medarbejderinvolvering samt gode
muligheder for at byde ind med ideer og forslag til nye måder at gøre tingene på.

Din profil…

Den rette kandidat er uddannet indenfor landbruget og har en bred erfaring med praktisk landbrug både i mark og stald. Du
kender årets gang i marken og har erfaring med bl.a. kørsel af plov, såmaskine, rive og presser. Du har kendskab til teknikken på
en fodervogn, kan selv køre med den og snakke med om fodersammensætninger og fodermidler.
Du har et godt overblik og et naturligt drive og engagement. Du trives i en travl hverdag med flere bolde i luften og varierende
opgaver, hvor det er vigtigt, at du har gennemslagskraft, tager ansvar og træffer beslutninger samt følger opgaverne helt til
dørs.
Du er indstillet på at tage en ekstra tørn i travle perioder og på skæve tider af døgnet. Du sætter en ære i at yde den bedste
service over for kunderne, så de oplever en venlig og professionel behandling. Du er team-player med sans for vigtigheden af et
tæt samarbejde med kolleger, kunder og leverandører via en åben og ærlig kommunikation. Du har let ved IT og har det godt
med engelsk.

Ansvar og arbejdsopgaver

I samarbejde med dine kollegaer får du bl.a. ansvaret for at:
 Planlægge og afholde demonstrationer af maskiner hos kunder
 Igangsætte nye maskiner
 Bistå forhandlere med teknisk support
 Understøtte salgsteamet i salget
 Deltage på udstillinger, temadage og ved kundearrangementer
Tiltrædelse snarest muligt. Fast løn efter kvalifikationer samt god pensionsordning og sundhedssikring.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
 Direktør og salgschef Kristian Jakobsen på kj@mi.dk eller tlf. 76 40 86 15
Send din ansøgning med CV mærket ”demo-pilot” til job@mi.dk
Ansøgningsfrist: 25. juni 2022.
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__________________________________________________________________________
MI er en forkortelse for Maskinhandler Indkøbsringen A/S, som er et aktieselskab med hovedkontor og centrallager i Vejle.
Firmaet har eksisteret siden 1963 og varetager i dag indkøb, lagerføring og markedsføring af landbrugsredskaber, have- og parkmaskiner samt
slid- og reservedele til disse. Vi har forhandlere i Danmark og Sverige. Vi er 33 ansatte og har en omsætning på ca. 200 mio. kr. årligt. Se mere
på www.mi.dk og www.facebook.com/indkobsringen

