Infrastrukturspecialist med ambitioner inden for salg søges
ED-data A/S, i Skødstrup v/Aarhus, er totalleverandør af IT-infrastruktur, og har store og velkendte kunder
inden for såvel offentlige institutioner som private erhvervsvirksomheder landet over. ED-data A/S har stor
succes med fokus på varemærker af høj kvalitet, hvilket bl.a. har medført kåring som ”Danmarks bedste ITforhandler”, ”Danmarks bedste afsætningsvirksomhed”, og er til dato belønnet med 4 Gazellepriser.
Virksomheden er kendetegnet ved en visionær og moderne ledelse, der bakker op om medarbejderne og
sammen skaber vi en kultur, hvor hele teamet arbejder målrettet efter en klar salgsstrategi.
For at styrke vores forretningsområde indenfor infrastruktur yderligere, søger vi lige nu en ekstra kvik profil
til at indgå i vores team af dygtige specialister.
Du vil i stillingen få direkte kundekontakt, og have en rådgivende rolle overfor vores kunder indenfor
moderne infrastruktur, herunder bl.a. i forhold til nye softwareteknologier og hybride løsninger.

Teknisk forståelse, stort drive og samarbejdsorienteret

Du besidder en stærk teknisk forståelse, og har gerne praktisk erfaring med server/storage og backup, og du
er udadvendt med et naturligt drive for løsningssalg.
Til daglig vil du blive en del af et skarpt specialistteam, bestående af specialister på flere områder indenfor
IT-infrastruktur. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og som en del af et
team. Du er udviklingsorienteret og videnssøgende, og sætter en ære i at holde dig skarp indenfor dit felt og
de generelle trends i markedet. Du er lyttende og relationsskabende af natur, og forstår at sætte dig ind i
kundens behov, og derigennem sikre høj kundetilfredshed. Med en professionel tilgang til opgaverne vil du
fungere som det naturlige bindeled i mellem vores kunder og producenter. Derudover ser du en stor værdi i
at sparre, vidensdele og samarbejde med dine kollegaer på tværs af funktioner og forretningsområder.
Viden omkring softwareteknologier indenfor server-/storage, herunder bl.a. produkter fra VMware og
Microsoft samt andre producent specifikke løsninger er et stort plus.
Du vil i stillingen få træning indenfor løsningssalg, salgserfaring er derfor ikke et krav.

Bliv en del af et stærkt hold – og gør karriere!
I stillingen tilbydes du helt unikke rammer og 100% opbakning fra ledelsen til at nå dine mål – vi arbejder
sammen om at nå dine mål, således det er succesoplevelserne der præger din arbejdsdag. ED-data A/S
tilbyder et spændende job med gode karrieremuligheder, idet vi vægter faglig og personlig udvikling hos
vores medarbejdere højt. Ligeledes tilbydes du et uformelt miljø med imødekommende og sociale kollegaer,
en fleksibel frokostordning, fredagsbarer og andre sociale arrangementer. Lønpakken forhandles individuelt
og indeholder fast løn, provision, bonus, pension og sundhedsforsikring, m.v.

Vil du med på holdet?

Er du interesseret i- og motiveret af at blive en del af et stærkt hold i en dynamisk virksomhed i vækst, og kan
du se dig selv i rollen som vores nye løsningsspecialist, så send en ansøgning samt CV til job@ed-data.dk. Vi
inviterer løbende til samtale. Har du spørgsmål til virksomheden eller stillingen, er du velkommen til at
kontakte Direktionsassistent, Betina Winther Rasmussen, tlf. 87625206.
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