
AVK-koncernen

AVK-koncernen er global 

markedsleder inden for ventiler og 

brandhaner, som indgår i vitale 

infrastrukturer i form af vand- og 

gasforsyning, spildevandsbehandling 

og brandbekæmpelse. AVK er 

familieejet og har hovedsæde 

i Skovby/Galten nær Aarhus. 

Koncernen består af mere end 100 

produktions- og salgsselskaber på 

verdensplan og beskæftiger mere 

end 4.500 medarbejdere.

AVK International A/S

AVK Danmark er en division af AVK 

International A/S, der er et selskab i 

AVK-koncernen.

Hos AVK International kombinerer vi 

vores egenproducerede ventiler og 

tilbehør med produkter fra resten 

af AVK-koncernen og markedsfører 

en komplet produktpakke til 

Kontinentaleuropa, Centralasien, 

Kaukasus og Nordafrika. Vi 

beskæftiger ca. 250 medarbejdere 

og omsætter for ca. 700 mio. kr. 

årligt.

AVK International A/S
www.avkvalves.eu

AVK Danmark  søger en stærk produkttekniker med ansvar for 
salg og kunderelationer på Sjælland og øerne. Har du ambitioner, 
potentiale og lyst til at præge udviklingen i en international virksomhed, 
der i de seneste år har haft en betydelig vækst, og har du passion for 
tekniske løsninger og produkter? Så har vi jobbet til dig. 

AVK Danmark søger en 
produkttekniker

Stillingen 

Du får ansvar for salg, kunderelationer og udbygning af 

markedet på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm. 

Dine primære opgaver bliver at betjene, udvikle og 

rådgive eksisterende kunder, men du skal også opsøge 

nye kunder og sikre, at AVK’s produkter er kendt hos 

alle interessenter primært inden for vandforsyning, men 

også inden for spildevand, gas og brandbekæmpelse. 

Endelig kommer du også til at arrangere og gennemføre 

fabriksbesøg og kundeseminarer.

Din profil

Du har en kommerciel eller teknisk uddannelse som 

f.eks. salgsingeniør, salgstekniker, vvs-montør/installatør 

eller lignende håndværksmæssig baggrund. Du har 

gerne branchekendskab, eventuelt fra vandforsyning, og 

du er teknisk velfunderet med evne til at se løsninger. 

Teamwork finder du naturligt, samtidig med at du også 

er i stand til at arbejde selvstændigt blandt dine kunder. 

Geografisk er du bosiddende på Sjælland. Du behersker 

engelsk på samtaleniveau.

Som person

Er du troværdig, energisk og god til at skabe kontakt og 

varige relationer. Du er engageret og vedholdende, og 

motiveres ved at vinde ordrer. Samtidig arbejder du både 

struktureret og målrettet.

AVK Danmark tilbyder

Et interessant og selvstændigt job i en traditionsrig og 

international virksomhed præget af vækst og innovation. 

Du vil få masser af udfordringer og mulighed for faglig 

såvel som personlig udvikling.

Sådan ansøger du

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til 

at kontakte markedsdirektør Anders G. Thomassen på 

telefon 23 811 593.

Send din ansøgning med CV til hr@avk.dk hurtigst 

muligt. Skriv ”produkttekniker” i emnefeltet.

Vi indkalder til samtaler løbende.


