
Tekniker med fornemmelse for salg 
og god rådgivning til Storkøbenhavn

Linde Brandmateriel søger  

Linde Brandmateriel er specialister indenfor brandmateriel  
og sikkerhedsudstyr og er en anerkendt spiller i branchen.  
Vi har eksisteret i 42 år og er i dag ejet af London Security, 
hvilket gør os i stand til at foretage de investeringer i  
fremtiden, der giver mening. Vi er på en solid vækstrejse, 
og derfor søger vi en tekniker mere til vores kunder i det 
Storkøbenhavnske område. 

Jobbet
Som tekniker hos Linde Brandmateriel, får du dit eget distrikt, 
hvor dit ansvar er at servicere vores kunder med din tekniske 
kunnen og gode rådgivning. Du skal sammen med vores  
sælger i området, sikre den fortsatte vækst. Det er vigtigt for 
os, at du forstår at pleje og skabe tillidsvækkende relationer.

Dine arbejdsopgaver
 » Servicering af vores kunders brandmateriel og  
førstehjælpsudstyr, ABDL-anlæg, hjertestartere o.lign.

 » Udbygning af eksisterende og nye kunder i samarbejde 
med vores sælger i området.

Hvem er du
Vi har først og fremmest brug for en tekniker som kan tale 
med kunderne, sikre god rådgivning og gribe et potentielt 
salg når det viser sig. Det er derfor ikke afgørende for os,  
om du kommer med en teknisk baggrund eller ej.  
Hvis bare du har den tekniske interesse og dine hænder  
er skruet fornuftigt på, skal vi nok oplære dig i det tekniske.  
Derimod er det vigtigt for os at du har erfaring med salg  
til både nye og eksisterende kunder, og har du yderligere  
branchekendskab er det kun en fordel.

Vi forventer at
 » du har arbejdet med BtB-markedet og kan snakke  
med alle – store som små kunder 

 » du kan bruge IT på brugerniveau 
 » din udstråling signalerer, at der er orden i sagerne
 » du kan skabe gode og lange kunderelationer med  
din tillidsvækkende personlighed 

 » du er ansvarlig
 » du er smilende og imødekommende
 » du trives med frihed under ansvar og med selv  
at tilrettelægge din dagligdag

 » du arbejder struktureret og sætter en ære i at  
overholde deadlines 

 » du er fleksibel og hjælper gerne dine kolleger
 » du selvfølgelig har en ren straffeattest 
 » du bor i (eller i nærheden af) Storkøbenhavn

Til gengæld tilbyder vi
Et utroligt frit og afvekslende job med stor grad af frihed  
under ansvar. Derudover vil du blive mødt af en masse  
nye kolleger, som alle står klar til at byde dig velkommen i 
”familien”. For selvom vi i dag er ejet af en stor udenlandsk 
spiller, drives Linde Brandmateriel fortsat som et familieejet 
selskab med korte kommandoveje og godt sammenhold på 
tværs af hele organisationen, hvor vi tager vare på hinanden. 
Vores kunder og medarbejdere er og bliver vores største 
aktiver. 

Du tilbydes en god lønpakke bygget op omkring en fornuftig 
fast grundløn med bonusordning.

Lidt om Linde Brandmateriel
Med over 40 år i branchen, har Linde Brandmateriel erhver-
vet sig stor ekspertise indenfor det brandtekniske område. 
Virksomheden er i årenes løb vokset, og vi har nu forhandlere 
i hele Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Vi leverer, installerer og servicerer så godt som alt indenfor 
brandteknisk materiel og sikkerhedsudstyr – såsom brand-
bekæmpelsesudstyr, beredskabsmateriel, førstehjælpsudstyr 
mm. Vi leverer og monterer automatiske branddørluknings 
anlæg (ABDL) og varslingsanlæg.

Vi tilbyder rådgivning om – og teknisk bistand til udarbej-
delse af flugtvejs- og evakueringsplaner til virksomheder og 
organisationer. Vi underviser i elementær brandbekæmpelse, 
i førstehjælp, i brug af hjertestartere osv.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at sende en e-mail til: 
Adm. Direktør, Allan Nykjær Pedersen: anp@lindebrand.dk. 

Sådan ansøger du
Send dit CV og ansøgning til anp@lindebrand.dk.  
Skriv ”Ansøgning – tekniker” i emnefeltet.
Vi evaluerer og indkalder løbende til samtale, da vi ønsker 
stillingen besat hurtigst muligt, så send endelig din ansøgning 
med det samme.
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