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Mattle søger stærk B2B sælger  
- med grønne briller og fødderne plantet i den danske muld. 

Vil du være en vigtig del af et stærkt team, der brænder for at gøre en grøn forskel både lokalt 

og globalt? Hos Mattle søger vi lige nu en dygtig B2B sælger til at skabe endnu grønnere byer i 

hele Danmark i tæt samarbejde med verdens bedste kolleger. 

OM STILLINGEN 

Vi søger en erfaren B2B sælger til vores produktsortiment på det danske 

marked. Du skaber længerevarende relations salg og arbejder selvstændigt med 

tilbudsberegnere, projektansvarlige og indkøbere i entreprenørbranchen, 

bygge- og anlægsbranchen og med rådgivere. Sidstnævnte er ikke et krav men 

en stærk mulighed. 

 

DU HJÆLPER VORES KUNDER MED LØSNINGS- OG PRODUKTSALG INDENFOR 

• Bærelagsforstærkning (veje, stier og parkeringspladser). 

• Grønne tage (drænbakker& tagjord). 

• Byrumsinventar til bede & træer. 

• Vækstmedier til regnbede og træer. 

  

OM DIG 

• Du ser sammenhænge på tværs af fagområder. 

• Du er udadvendt, kontaktskabende, tillidsvækkende, seriøs og 

professionel. 

• Du har flere års erfaring med B2B salg til bygge- og anlægsbranchen og 

har derfor et godt netværk. 

• Du er f.eks. uddannet byggetekniker med praktisk erfaring, men der kan 

være andre indgangsvinkler til jobbet. 

• Du har kørekort B. 

 

MANGE MULIGHEDER  

• Du bliver en del af Mattles spændende vækstrejse, hvor du, med din 

passion for kvalitet, er med til at gøre det grønne grønnere. 

• Du bliver en del af et team med et virkeligt godt kollegialt arbejdsmiljø 

og høj faglighed. 

• Du og din indsats bakkes op af dine kolleger på kontoret. 

• Vi videndeler og oplærer løbende dig, og hinanden i 

produktsortimentet. 

 

HVORFOR MATTLE? 

Mattle har i årevis målt på resultaterne af vores løsninger og produkter, og kan 

med stolthed sige, at vi tilbyder de absolut bedste løsninger på markedet. Vores 

høje faglighed kombineret med dataindsamlinger, Co2 beregninger og 

projektering gør Mattles løsninger unikke, målbare og yderst interessante for 

entreprenører og i anlægs- og rådgiverbranchen. 

 

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG. 

 

 

 

 

 

 

OM STILLINGEN 

- Løn efter kvalifikationer. 

- Pension.  

 

For yderligere information 

om jobbet, kontakt 

Christian Mattle på  

cma@mattle.dk eller  

tlf. 2045 6083 

 

OM MATTLE APS 

Mattle leverer målbare resultater, 

og tryghed indenfor bytræer, stier, 

veje og p-pladser, klima-og 

skybrudsløsninger samt blå- 

grønne tage og fodboldbaner. 

 

Mattle er på en spændende 

vækstrejse. Vi er netop kåret som 

Gazellevirksomhed af Børsen, og 

vores eventyr er først lige startet. 

 

Se mere om Mattle ApS, 

på mattle.dk samt vores LinkedIn 

profil. 

 

 

 

 

ANSØGNINGEN 

Ansøgning, CV og andre relevante 

bilag sendes på mail: 

info@mattle.dk 

 

Samtaler afholdes løbende  

indtil den rette kandidat er  

fundet.  
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