
 

 

LANDBRUGSMASKINER - HJEMMEMARKEDET 
Vores dygtige medarbejder har valgt at forlade os til fordel for nye udfordringer i branchen.                                      

Vi søger en afløser, som kan fastholde og yderligere udbygge HE-VA’s stærke position på det danske marked.  

For tiden grupperes markedet meget omkring konkrete brands. HE-VA’s meget brede produktprogram henvender 

sig til et omfattende kundegrundlag, hvorfor en energisk indsats understøttet af faglig kunden indebærer 

muligheder for at opnå betydelige resultater. 

Konkret består beskæftigelsen i alle aktiviteter, der understøtter salget gennem maskinforretninger, herunder 

demonstrationer, udstillinger, kundeinformationer/salgsmaterialer, kundekartotek samt besøg hos forhandlere, 

landmænd og maskinstationer. 

Vi forventer, at du: 

• Har indgående kendskab til landbrug - landbrugsmaskiner 

• Har suppleret med nogen uddannelse, eks. Agraøkonom, Landbrugstekniker/Jordbrugsteknolog, e.l. 

• Med baggrund i godt købmandskab kan indgå såvel rammeaftaler som afslutte konkrete handler hos 

forhandlere 

• Selvstændigt kan optimere egen planlægning og tidsforbrug 

• Efter en oplæringsperiode i virksomheden vil have 50-70 rejsedage pr. år 

Vi kan tilbyde: 

• En dynamisk arbejdsplads med et betydeligt udviklingspotentiale 

• At du i en uformel og flad organisation får indflydelse på virksomhedens generelle udvikling gennem bl.a. 

produkt- og salgsmøder 

• Fri bil eller fordelagtig kørselsordning. 

Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt i.h.t. kvalifikationer. 

Ønskes flere oplysninger kan du kontakte Adm. Direktør Villy Christiansen på tlf. 40181245 eller Teknisk Direktør 

Heine Christiansen på tlf. 40190871. 

Skriftlig ansøgning bilagt relevante oplysninger skal sendes på mail til Helle Majgaard Jensen - hmj@he-va.com. 

Ansøgningsfristen er d. 5. december 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

HE-VA ApS er en familieejet, dansk 

landbrugsmaskinfabrik bestående af de 2 

fabrikker beliggende Nykøbing og Ørding.  

Produktionen består af et bredt program af 

maskiner til jordbearbejdning, såteknik, 

græsmarkspleje m.v. Pt. beskæftiger vi ca. 145 

medarbejdere i 41.000 m2 produktionsanlæg.   

Ca. 90% eksporteres. Aktiviteterne øges 

betydeligt for tiden, bl.a. ved et målrettet  

produktudviklings- og investeringsprogram. 
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