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FIBERBINDER SØGER BYGGEBRANCHENS BEDSTE KØRENDE SÆLGER

FIBERBINDER APS
Fiberbinder er en ny virksomhed med kæmpestore ambitioner indenfor forbedring af arbejds-
miljøet i byggebranchen. Vores internationalt patentansøgte produkt binder løse fibre fra eksem-
pelvis asbest og mineraluld og gør det mere trygt, at arbejde i områder efter endt sanering og 
rengøring.

JOBBET
Opsøgende salg og teknisk præsentation af FiberbinderMetoden til f.eks. håndværkere, bygherrer  
og bygningsrådgivere. 
Du planlægger selvstændigt dit arbejde, søger emner, aftaler møder, udarbejder materialer, 
beregner priser, laver tilbud, følger op, lukker aftaler, rapporterer til ledelsen, deltager på messer, 
uddanner kunder og ambassadører osv... 
Dvs. ALT det, et vigtigt og spændende salgsjob indeholder.

HVEM ER DU?
Du har fuldt knald på og kender gud og hver mand i byggebranchen. Du ved hvordan håndværke-
re og bygningsrådgivere arbejder og hvornår du skal være med i processen.
Du kan arbejde selvstændigt, og du ved alt om teknisk salg i byggebranchen, og nu har du lyst til at 
prøve noget andet. Du har en teknisk eller håndværksmæssig baggrund eller også er du ingeniør 
med salgserfaring.

VI TILBYDER
Et spændende job i en ny virksomhed med buldrende fart på. Et unikt produkt, der forbedrer 
arbejdsmiljøet betydeligt. Skønne glade kolleger. Vi sørger selvfølgelig for grundig oplæring i pro-
duktet. En god og attraktiv lønpakke med firmabil og stor grad af frihed under ansvar.

HVAD NU?
Check fiberbinder.dk for mere information om firmaet og produktet. 
Ring på 53 81 94 00, hvis du vil vide mere. 

Send din ansøgning til job@fiberbinder.dk mrk. ”med på rejsen”.

Vi har travlt – men vi venter gerne på den rigtige.
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F i b e r b i n d e r

Søger sælger

Fiberbinder®
International patent application No. WO2022/218751


