
DJO SØGER BUSINESS-ORIENTERET 
PRODUKTSPECIALIST TIL JYLL AND/FYN!

Vi søger en ny kollega til at skabe relationer med vores kunder i den ortopædkirugiske branche. Du får mulighed 
for at bruge dine sundheds faglige kompetencer til at sælge og fremvise vores produkter på hospitaler, hos 
fysioterapeuter og bandagister.

Produktspecialist - Bracing (Bandager)

Du får ansvaret for salg af DJO’s produkter (Aircast, DonJoy, 
Procare) til eksisterende og nye kunder. Hospitalerne er vores 
største og primære kunder, sammen med Bandagist- og 
Fysioterapi klinikker. Jobbet er alsidigt, da du er ansvarlig for 
hele salgsprocessen, inklusiv fremvisning, oplæring, udstillinger, 
udbud samt service. Derudover skal du kontinuerligt opdatere 
dig selv og dine kompetencer via studier, oplæring i nye 
produkter og nye behandlingsmetoder. Du rapporterer til 
Nordic Business Development Director, og du bliver en del af 
et Nordisk team på 10 personer, som alle arbejder med 
bandager og ortoser. 

Stillingen kræver fleksibilitet og mobilitet, da vi søger en 
Produktspecialist som i høj grad er ude hos kunderne. 
Kunderne befinder sig i hele Jylland og Fyn, og en central 
placering her er foretrukken. Udover dette kræver det en 
teknisk interesse og nysgerrighed til vores produkter - og lyst 
til at dykke ned i studier og data omkring bandager.

DJO Nordic tilbyder et frit, aktivt og udviklende arbejde i et Internationalt og velrenommeret firma med 
kvalitetsprodukter og en høj grad af service. Stillingen er en fast stilling med fast løn, bonus og firmabil. 

Du er Fysioterapeut, Sygeplejerske, Bandagist eller har anden relevant faglig baggrund. Du trives med 
et selvstændigt og varieret job, og med mange kundekontakter. Du er handlekraftig og initiativrig, en god 
relationsbygger, struktureret og har godt humør. Du arbejder hjemmefra, og noget rejseaktivitet må påregnes. 
Salgserfaring er en fordel. 

Søg nu og bliv en del af DJO’s højt faglige team. 
Fortæl gerne hvorfor du mener du er den rette person til jobbet.
Søg snarest til ole.hansen@djoglobal.com

Spørgsmål om stillingen rettes til Ole Hansen, 
Business Development Director +45 24 60 50 57DJO
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DJO er en førende global leverandør af ortopædisk udstyr af høj kvalitet og med en bred vifte af produkter til rehabilitering, smertebehandling og 
fysisk behandling. Vi er den største virksomhed inden for ikke-kirurgisk ortopædisk rehabiliteringsudstyr i USA og blandt de største på globalt 
plan. Mange af vores produkter og varemærker er markedsførende, og de omfatter blandt andet: Aircast, CefarCompex, Chattanooga, Compex, DJO 
Surgical, Exos, DonJoy, ProCare. DJO Nordic AB er den Nordiske filial af DJO Global LLC og har hjemsted i Malmø, hvor alle de Nordiske kunder 
serviceres fra. DJO Nordic AB har 32 ansatte.


