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Studentermedhjælper søges til green-tech virksomhed
MicroShade® er en unik energioptimerende teknologi som oplever stigende efterspørgsel og vi
søger en studentermedhjælper, som kan hjælpe med indsamling af projektspecifikke
informationer og forberede projektspecifikke salgsaktiviteter. MicroShade A/S opererer i dag i
Skandinavien, Tyskland, Benelux-landene samt Australien.
Arbejdsopgaver
Som studentermedhjælper vil du indgå i vores salgsteam der arbejder med projektsalg
indenfor professionelt byggeri. Arbejdet vil foregår i samarbejde med selskabets øvrige stab af
tekniske sælgere.
Eksempler på arbejdsopgaver er :
Gennemse Faktanetlive (Byggefakta) (DK) og finde nye projekter egnede til
MicroShade® samt holde øje med status på igangværende projekter.
Gennemse Tysk byggeweb på samme vilkår som Byggefakta.
Gennemgang af tilhørende tegninger, opmåle og finde størrelser på MicroShade®
vinduer
Forkalkulere glas, opstille vurderingspriser ved hjælp af vores prissætningsværktøjer,
samt efterspørge priser hos vores leverandører.
Lave økonomiske sammenligninger med vores værktøjer.
Opkald til arkitekt mv. for at evt. booke møder.
Videregive informationer til sælgere.
Hvem er du?
Studerende bygningsingeniør eller konstruktør, meget gerne med tømrer baggrund.
Gerne 2-3 års studerende
God tegnings- og projektforståelse.
Du kan bruge gængse CAD programmer.
Gerne med interesse i / erfaring fra vindues, dør og facadebranchen.
Du er omhyggelig, har en åben tilgang til opgaver og udfordringer samtidig med at du arbejder
selvstændigt, tager ansvar, er handlingsorienteret og har stor respekt for struktureret
planlægning og deadlines.
Du taler og skriver dansk såvel som engelsk og du kan læse tysk.
Vi tilbyder
Du bliver en del af MicroShade A/S, en vækstvirksomhed, der arbejder med produkter og
løsninger til fremtidens energibesparende glasfacader. Som medarbejder hos os får du:
En mulighed for at indgå i konkrete supportopgaver knyttet til vores hastigt voksende
portefølje af europæiske facade- og tagprojekter.
Du får mulighed for unikt indblik i best practice indenfor avancerede facadeløsninger –
både med og uden MicroShade® komponenter.
Kompetente og dynamiske kolleger indenfor udvikling, support og salg.
Træning i avancerede facadeglasløsninger.
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Jobbet ca. 15 timer ugentligt fordelt fleksibelt, på 2 eller flere dage pr. uge.
Jobstart er snarest muligt.
Ansøgning og CV sendes elektronisk til: ls@microshade.dk

MicroShade A/S
Vores primære produkt er MicroShade® solafskærmning, der sælges til rudeindustrien og til
større professionelle byggeprojekter. Produkterne bliver fremstillet i samarbejde med danske
og udenlandske underleverandører, og der pågår en løbende udvikling af vores produkters
egenskaber for at sikre optimale løsninger hos brugere og bygningsejere.
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