
Bihl+Wiedemann er en 
internationalt aktiv producent af 
elektronik til 
automatiseringsteknik med 
hovedkvarter i Tyskland. Vores 
højteknologiske produktsortiment 
fokuserer på enheder til 
erhvervssikkerhed og 
datakommunikation i maskiner 
og udstyr. Vores produkter 
bruges over hele verden af 
førende producenter af forbrugs- 
og kapitalgoder.

Vi er i konstant vækst og vil derfor gerne så snart som muligt udvide vores 
team med en: 

Field Application Engineer (m/f) med fokus på 
internationale kunder
Hovedkvarter i Mannheim/Tyskland

Dine opgaver:

• Teknisk rådgivning og konceptudvikling af individuelle løsninger til 
vores internationale kunder baseret på vores produktsortiment 

• Omfattende teknisk assistance til vores kunder i Norden via telefon, e-
mail eller hos kunden 

• Aktivt samarbejde med vores salgsmedarbejdere igennem hele 
salgsprocessen 

• Tæt samarbejde med produktstyringsafdelingen i vores hovedkvarter i 
Mannheim i Tyskland i forbindelse med lancering af nye produkter og 
løsninger 

• Konceptudvikling og implementering af kurser inden for teknisk 
produkttræning samt workshops 

• Selvstændig styring af større og mindre kundeprojekter 
• At fungere som bindeled mellem kunden og interne afdelinger som 

f.eks. udvikling og produktstyring
 

Dine kvalifikationer:

• Du er uddannet i elektroteknik, svagstrømsteknik eller lignende, eller 
har en tilsvarende uddannelse og efteruddannelse 

• Du besidder relevante tekniske færdigheder 
• Du skriver og taler flydende engelsk 
• Du har en struktureret og selvstændig tilgang til arbejdet 
• Du er meget motiveret 
• Du er indstillet på en del international rejseaktivitet

Oplæringen vil foregå som en del af arbejdet i et ekspertteam i vores 
hovedkvarter i Mannheim, Tyskland. Vores kunder omfatter verdens 
førende producenter af maskiner og udstyr fra forskellige sektorer.

Præstationsbaseret aflønning samt forskellige fordele er en selvfølge for os. 
 
Har vi fanget din interesse? Så glæder vi os til at lære dig at kende! 
 
Send din ansøgning på engelsk som PDF med “200801” som reference til:  
jobs@bihl-wiedemann.com

Bihl+Wiedemann Nordic ApS
Gydevang 39-41
DK - 3450 Allerød 

Tlf.: (+ 45) 70 27 60 20
www.bihl-wiedemann.dk


