
 

Toptronic A/S, Sorø søger en Inside Sales med teknisk flair 

Vil du være en del af en familieejet virksomhed, hvor der er fart på, og du får lov til at sætte dit præg på 

arbejdsopgaverne sammen med et velfungerende team, der med humor og godt samarbejde løser de 

daglige arbejdsopgaver.  

Din baggrund er ikke så vigtig, men det er vigtigt, at du kan tegne i et eller flere tegneprogrammer, da det 

vil være en stor del af din hverdag. Du kan være teknisk tegner, ingeniør eller sælger med flair for teknik. 

Det vigtige er, at du vil kunne tage del i alt PTA-arbejde og at du er udadvendt.  

Dine arbejdsopgaver: 

• Tilbudsregning (efter oplæring) 

• Oprettelse af styklister i ERP 

• Oprettelse af tegninger og skærefiler til produktion 

• Lettere teknisk dialog med kunder 

Dine kvalifikationer og egenskaber: 

• Du kan forstå og tegne i 2D 

• Du har god forståelse for det tekniske  

• Du kan tale med og rådgive kunder 

• Du kan sparre både med produktion, administration og ledelse 

• Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Derudover vil det være en fordel, at kunne tysk, men 

det er ikke et krav 

• Du er villig til at lære nyt  

Vi tilbyder: 

En spændende og varieret hverdag, hvor der er højt til loftet, sammenhold og masser af humor. Hos 

Toptronic A/S er medarbejderne kernen i virksomheden. Derfor er det vigtigt at kunne bidrage med positiv 

energi i vores team.  

Da vi er en virksomhed med en masse specialviden på vores felt, vil der naturligvis være en grundig 

oplæring.  

Ønsker du at søge stillingen, er du velkommen til at kontakte Anzets afdelingschef Charlotte Raun Hvid 

på tlf. 3080 9697. 

 

Om Toptronic A/S 

Toptronic A/S er en danskejet SMV-virksomhed, der blev grundlagt i 1975. Vores virksomhed består af engagerede 

medarbejdere med en høj grad af specialiseret viden indenfor udvikling, produktion og brug af termisk materiale og 

EMI shielding. Vi er ikke kun producenter og distributører af markedets mest anerkendte brands. Vi tilbyder også 

kundedesignede produkter og rådgiver vores kunder i at løse de specifikke udfordringer de måtte have.  


