
 

Salg og levering af Digital Twin software og service 
Xcelgo A/S søger medarbejder til at markedsføre og levere en af verdens mest avancerede 

softwareløsninger til 3D modellering af automationssystemer i forbindelse med Digital 

Manufacturing og Digital Twins under Industry 4.0 og Smart Manufacturing.  

Vi tilbyder 

• Du bliver en del af en dynamisk og internationalt orienteret softwarevirksomhed, som 

udvikler og leverer et af verdens førende og mest avancerede produkter til 3D-

modellering af produktions- og logistiksystemer. 

• Du kommer til at arbejde sammen med både små og store danske og internationale 

virksomheder og universiteter verden over. 

• Du får mulighed for personlig og faglig udvikling, fleksible arbejdstider, god lønpakke, 

frokostordning og at blive del af et fællesskab, hvor der er plads til at være menneske 

og have det sjovt. 

Vi forventer 

• Du har lyst til - i samarbejde med kunder og kollegaer - at udvikle avanceret software, 

hvor moderne computer- og softwareteknologier kombineres på nye kreative og 

innovative måder for at flytte grænserne for 3D-modellering.  

• Du har dokumenterede kompetencer og resultater indenfor projektsalg og - leverance 

internationalt, herunder udarbejdelse af tilbud og projektforslag med leveranceplaner 

og kundeinvolvering. 

• Du har erfaring med salg og leverance af tekniske løsninger indenfor automation til 

montage, produktion, robotteknologi, lagersystemer, intern materialehåndtering eller 

bagagesystemer. 

• Du behersker dansk og engelsk på højt fagligt niveau i skrift og tale og kan indgå i 

dialog med kunderne omkring bl.a. specifikation og planlægning af opgaver samt 

aflevering af løsninger. 

• Da vi er en mindre virksomhed, skal du kunne arbejde effektivt, selvstændigt og 

ansvarsfuldt selvom du skal holde flere bolde i luften samtidig og tidspresset kan være 

stort. 

• Xcelgo har kunder verden over, så du må forvente rejseaktivitet i størrelsesordenen 

20-30 dage om året. 

• Du har en professionel tilgang til projektsalg og - leverance med fokus på klar 

forventningsafstemning med kunder i tæt samarbejde med dine kolleger. 

 



 

Du vil komme til at referere til den administrerende direktør og deltage i den daglige 

ledelse og udvikling af virksomheden. På sigt kan der blive tale om et medejerskab af 

virksomheden. 

Er du interesseret og ønsker yderligere information om stillingen, kan du henvende dig til 

bestyrelsesformand Bjarne Gertz Pedersen på telefon 20701109 eller bgp@xcelgo.com. 

Ansøgningsfrist er 1. august og ansøgninger sendes til bgp@xcelgo.com 
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