
 

 

 

Selvstændig KAM med strategisk 
kundeansvar hos Intego A/S 
Kan du navigere på tværs af brancher, udvikle kunder på strategisk og taktisk 
niveau og samtidig implementere stærke Partnerskabsaftaler/Industri Service 
Management (ISM) koncepter i praksis?
 
I denne nyoprettede stilling, med reference til service management chefen, kan du 
arbejde fra kontoret i Aarhus, Kolding eller Herning. Du bliver en del af en 
velfungerende og aktiv driftsorganisation, som på afdelingsniveau er dybt involveret 
i salget i lokalområderne. Du kan derfor forvente en stor grad af tværfagligt 
samarbejde internt. Kulturen hos Intego bærer præg af sparring og vidensdeling på 
tværs af afdelingerne. Intego er kendt for en afslappet og humoristisk tone i 
hverdagen, men hvor opgaverne udføres med seriøsitet og professionalisme. 
 
Hvad får du? 
Et selvstændigt job med stor indflydelse i en landsdækkende organisation, som 
tilbyder kunderne komplette løsninger indenfor el-tekniske løsninger til industrien. 
Intego er en af Danmarks førende på sit felt, hvilket betyder, at du vil få fagligt 
kompetente kolleger ”i ryggen”, når du står i front ude hos kunderne. Intego bakker 
op om din udvikling f.eks. i form af uddannelse, træning og karrieremuligheder. 
Intego er en sund virksomhed i vækst, og du kommer til at bidrage til den positive 
udvikling. 
 
Jobbet 
Dit overordnede ansvar bliver at udvikle en række danske kunder med det fulde 
ansvar indenfor ISM-koncepter. Du ved, at størst succes opnås ved en konstruktiv 
og diplomatisk rådgivning af kunderne. Du skal kunne begå dig på alle niveauer i 
en organisation, og du føler dig komfortabel uanset hvor du begår dig. Dine opgaver 
bliver at:
 

Koordinere indsats på Partnerskabsaftale på tværs af landsdækkende 

komplekse kunder 

Koordinere ressourceindsatsen til den enkelte kunde sammen med 

afdelingslederne 

Sikre kundernes konstante tilfredshed 

Udnytte viden/erfaringer på tværs af kunderne og videreformidle denne internt

Hvem er du? 
Du er teknisk begavet og har formentlig uddannet dig som maskinmester, ingeniør 
eller el-installatør med produktionsforståelse. Indgangen til jobbet kan være 
mange, og måske har du arbejdet med salg, koordinering, ledelse eller andet 
relevant. Derudover er det vigtigt, at du:
 

Ansøgningsfrist 

Hjemmeside: 
http://intego.dk/ 
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Rekrutteringsansvarlig: 
Lise Guldbrandsen 

Mobil: 
30630377 

Flere ledige stillinger hos 
ballisager 

Hvem er vi? 
Konsulenthuset ballisager er en 
landsdækkende, mellemstor HR-
virksomhed. Vi er specialister i 
professionelle matchprocesser 
mellem kandidater og 
virksomheder og arbejder 
udelukkende med outplacement, 
karriererådgivning og rekruttering. 

Vores rådgivning er videnbaseret, 
og vi gør os umage med at finde 
den rette løsning til den konkrete 
udfordring. 

Læs mere her:
www.ballisager.com 
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Er forhandlingsvant og kender til servicekultur 

Forstår det spænd der er imellem driftsorganisationen og salgsorganisationen 

Bliver motiveret af koordineringen både med kunderne men også internt 

Er udadvendt og har nemt ved at opbygge tillid og skabe relationer 

Har en naturlig gennemslagskraft og vedholdenhed 

Er en holdspiller, som kan tænke i helheder

Virksomheden 
Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede 
virksomheder inden for el-tekniske løsninger og services. Intego er 550 
medarbejdere, fordelt på 11 afdelinger og med hovedkontor i Aalborg. Læs mere på 
www.intego.dk

Spørgsmål 
Har du spørgsmål, kan du ringe til chefkonsulent Lise Guldbrandsen på 30 63 03 
77. Stillingen skal besættes snarest, og vi behandler derfor ansøgninger løbende. 
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