
Tornvig Christensen Maskiner A/S søger selvkørende sælger af vores gulvvaskemaskiner, kombi 

gulvvaskemaskiner og feje-/sugemaskiner. 

Er du en selvstændig og udadvendt sælger med gåpåmod, der ikke er bange for at tænke ud af boksen. Så 

er denne stilling måske lige noget for dig! 

Tornvig Christensen Maskiner A/S sælger, servicere, reparere, udlejere og leaser løftemateriel, 

mandskabslifte, pallereoler, gulvvaskemaskiner, kombi gulvvaskemaskiner og feje-/sugemaskiner – alt 

sammen egen import. Vi har en stor kundegruppe som vi dagligt servicerer i hele Danmark. 

Vi har kontor og eget værksted på industriparken 27-29, Lind, 7400 Herning. Herunder 16 medarbejdere 

fordelt på kontor, værksted, salg og som udekørende montører.    

Dine primære opgaver er: 

• Opsøge både nye og gamle kunder, om du laver aftaler inden besøg hos kunderne eller køre canvas 

er op til dig. Det vil siges, at du bliver målt på dine resultater – så hvordan du opnår dem er op til 

dig. 

• Desuden får vi en del henvendelser, som du følger op på og besøger oftest kunden med 

demonstration af vores maskiner. 

Vi forstiller os, at 

• Du er fleksibel i dine arbejdstider. Der er aldrig to dage der er ens.  

• At du trives blandt vores kunder og har et smil på læben også i pressede situationer. Vi har en 

ambition om at være den mest servicemindede virksomhed inden for vores felt.  

• Du har erfaring som sælger og opsøgende salg, og at du arbejder selvstændigt. 

• Du sætter en ære i at udføre dit arbejde. 

Vi kan tilbyde dig: 

• Dit helt eget selvkørende salgskontor på fire hjul.  

Som sælger hos os, kommer du til at køre rundt og demonstrere vores maskiner i det meste af 

Danmark. 

• Alt det praktiske til din arbejdsdag. (Firmamobil, computer m.m.) 

• Et fremragende arbejdsmiljø, med erfarende kollegaer. Vi vægter samarbejde meget højt.  

Hellere ringe til en kollega en gang for meget end en gang for lidt. 

• Fleksible arbejdstider. 

• Fast fuldtidsarbejde, hvis du er den rette til jobbet.  

• En god timeløn efter kvalifikationer.  

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte  

Lars Tornvig Christensen på mobil nr. +45 23 99 89 30. 

Sådan ansøger du 

Hvis dette lige er stillingen for dig, så skynd dig at sende en ansøgning, samt dit cv til 

lars@tornvigmaskiner.dk. 


