
Vi søger ny Case IH Salgschef  

 
Jobbet  
Som Case IH Salgschef hos Johs. Mertz A/S bliver din primære opgave at sælge Case IH og være ansvarlig for 
at Case IH bliver markedsført på den bedst mulige måde og at vi opnår de salgsmål vi sammen med Case IH 
Danmark sætter os. Ligeledes er det dig der har den daglige kontakt til Case IH Danmark herunder disponering 
og udarbejdelse af lokale kampagner samt Case IH Red Excellence forhandlerudviklingsprogrammet. og du skal 
være den der motiverer Case IH salgsteamet, på 3 sælgere udover dig, og sætter mål for de enkelte sælgere.  
 
Om dig   
Vi søger en sælger med erfaring med salg til landbruget. Om din erfaring kommer fra maskiner eller andre 
produkter er ikke det væsentlige, men det er det at du forstår dig hos landmænd og at du har solid 
salgserfaring.   
Du er en udadvendt og positiv person, som arbejder engageret og selvstændigt og har lyst til at skabe gode 
resultater og holdbare løsninger for kunderne. Din baggrund sætter dig i stand til hurtigt at forstå markedets og 
kundernes forudsætninger. Du trives med at have kontakt til mange mennesker. Du er vant til at have mange 
bolde i luften uden at miste overblikket, og du besidder et højt drive og evnen til at skabe og vedligeholde gode 
relationer.  
 
Du er bosat på Sjælland og/eller du har et stort netværk på Sjælland.  
 
Vi tilbyder   
Bliv en del en moderne og professionel maskinforetning der er under en rivende udvikling. Vi tilbyder de bedste 
værktøjer og giver dig et stort frihedsrum at arbejde i.  
 

 Du bliver en chef for vores Case IH team og vil med tiden få øget ansvar.  
 Du vil være den drivende kraft i den fortsatte udvikling af vores Case IH salg og strategi.  
 Varetage Case IH markedsføringsaktiviteterne 
 Vi giver løn der matcher dine kvalifikationer og bilordning efter dit ønske.  

 
Ansøgningen  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Holst  
på tlf. 5120 9893. Ansøgning og referencer sendes til christian.holst@mertz.dk.  
Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet under fuld fortrolighed.   
Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 5671 3330 RINGSTED: 5780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virksomheden    
Maskinforretningen Johs. Mertz 
A/S er grundlagt i 1915 og 
beskæftiger i dag 78 ansatte. 
Vores hovedforhandlinger er New 
Holland og Case IH. Ligeledes har 
vi forhandlingen af Kverneland, 
Ropa og Amazone samt flere 
andre importprodukter. 


