
 

 

 

 

 

 

 

Salgskonsulent med passion for sanseintegration & hjælpemidler 

Brænder du for at gøre en ekstra forskel for børn og voksne med særlige behov? Har du interesse 

indenfor sanseintegration & hjælpemidler? Er du empatisk, vellidt og målrettet? Hvis du kan nikke 

anerkendende til disse spørgsmål, så er du måske vores nye kollega. 

 

Aabentoft er en spændende virksomhed med dygtige og motiverede kollegaer, der sætter en ære i 

at yde en ekstra og kvalitetsbevidst ydelse, og hvor alle samarbejder for at gøre en forskel for børn 

og voksne med funktionsnedsættelser.   

Vi søger en energisk, entusiastisk og udadvendt kollega til af varetage vores områder indenfor 

sanserum samt kognition.  

Sanserum giver fagpersoner et godt redskab til at arbejde med sanseintegration og sansestimuli i 

det niveau den enkelte borger har behov for. Her kan fx arbejdes med arouzal niveauer for at 

bringe borgere i et ønsket aktivitetsniveau.   

Kognitive hjælpemidler kan være en nødvendighed for mennesker, der fx ikke har forståelse for 

tidsbegreb eller ikke kan strukturere og overskue egen hverdag, og hvor hjælpemidler kan 

afhjælpe følgerne af en nedsat funktionsevne.  

 

 

 

 

 

 



Om stillingen: 

Du bliver en del af et team bestående af dygtige fagfolk, der lægger en ære i kvalitetsbevidst 

arbejde, hvor dit job primært vil bestå af afprøvning, salg, support og undervisning.   

Din faste plads er i vores afdeling i Hornslet (nær Aarhus), hvor vores sanserum/showroom er og 

hvor du vil invitere gæster til. Din hverdag vil også bestå af kundebesøg med hensyn til afprøvning, 

salg eller undervisningen indenfor sanseintegration eller kognitive hjælpemidler. Ligeledes vil du 

formidle og skabe interesse for vores produkter via vores sociale platforme.  

Vi forventer at du har gå på mod, er en vellidt person, kan kommunikere med alle omkring dig og 

har lyst til at blive et ansigt ud ad til, som alt sammen bidrager til succeser i undervisning- og 

salgssituationer.   

Stillingen består bl.a. af:  

 at skabe og vedligeholde relationer 

 at booke og afholde egne møder både fysisk og virtuelt  

 at fremvise og sælge kognitive hjælpemidler 

 at fremvise og sælge sanserum 

 at undervise i sanseintegration (med udgangspunkt i et Aabentoft Sanserum) 

 at afholde webinarer og workshops 

 at deltage på messer og holde oplæg 

Du vil have mulighed for at sætte dit eget præg på din hverdag, og løbende sparre med vores 

salgsteam, der varetager vores ASK hjælpemidler.  

Vi søger: 

En engageret salgskonsulent, der forstår at skabe tillid, og vigtigst af alt en god kollega, der har 

motivationen og lysten til at løfte områderne til et nyt niveau.  

Du har drivet til at kunne tænke ud af boksen, og du er ikke bleg for at opsøge informationer og 

forfølge muligheder i enhver salgssituation. Du formår at skabe interessante opslag på vores 

sociale medier, der sammen med vores andre aktiviteter, spreder budskabet for vores virksomhed 

og som i sidste ende munder ud i nye kontakter.   

Du er ansvarlig, handlekraftig og struktureret. Du hjælper når det er nødvendigt, og du er 

omstillingsparat. Du er ærlig, loyal og serviceminded. Du er lyttende, opmærksom og dygtig til at 

tale med folk.  

Det er et krav med kendskab til eller erfaring indenfor sanseintegration enten gennem tidligere 

uddannelse/kurser eller praktisk erfaring.  

 



 

Aabentoft Sanserum  

Den fulde sanseoplevelse 

Forestil dig et særligt rum, som kan tilpasses individuelt til 
den enkelte brugers interesser, funktionsniveau og 
sanseprofil - i kombination med et unikt styresystem og 
betjeningsløsning, der i praksis er intuitivt og brugervenligt 
for fagpersonalet og brugeren at interagere med. Fordi at 
målrettet sansestimuli i et sanserummet kan afhjælpe 
og/eller behandle de sanseforstyrrelser, som ofte er en del 
af at have en fysisk og/eller psykisk lidelse. 

Kognitive hjælpemidler 

Til at afhjælpe funktionsnedsættelser 

Et kognitivt handicap omhandler funktioner indenfor 

hukommelse, læring, opmærksomhed, impulskontrol og fantasi. 

Vi tilbyder hjælpemidler, der er udviklet for at afhjælpe 

funktionsnedsættelser af både fysisk og psykisk art. Fordi at 

Forudsigelighed og tryghed i hverdagen, samt en øget følelse af 

at have kontrol over eget liv bidrager derfor til selvstændighed 

og succes oplevelser gennem dagen. 

Vi forventer at: 

 du kan varetage god dialog med kunder selvstændigt  

 du har teknisk flair og god computerforståelse 

 du evner at skabe relevans for vore hjælpemidler 

 du er udadvendt, iderig og en god kollega  

 du bevarer overblikket selv under afbrydelser 

 du har en positiv og struktureret tilgang til arbejdet  

 du har gyldigt kørekort, min kategori B 

 du taler og forstår dansk & engelsk 

 du vil være med til at leve op til vores målsætning; at gøre en forskel 

Salgserfaring er en fordel.  

Vi tilbyder dig: 

En sund arbejdsplads med gode kollegaer og sparring på tværs af fagligheder. Du bliver en del af et 

godt team, hvor du er med til at definere din egen rolle og sætte dagsordenen.  

Aabentoft er en mellemstor virksomhed, der servicerer og supporterer hjælpemidler til 

handicapbranchen. Vi er den markedsledende servicepartner indenfor el– og manuelle kørestole. 

Du bliver en del af vores salgsteam, hvor vi tilbyder spændende hjælpemidler indenfor områderne 

kommunikation, kognition, monteringsløsninger og sanserum.  

Din base vil være i vores afdeling i Hornslet nær Aarhus. Vi tilbyder en fastsættelse med fast løn på 

25 – 37 timer om ugen, hvor nærmere antal timer aftales ved ansættelse. 

Tiltrædelsesdato er fleksibel, da vi er villige til at vente på den rette profil. Din ansøgning skal 

sendes til marlene@aabentoft.dk. Opslaget vil være tilgængeligt indtil den rette profil melder sig, 

og vi vil derfor tage samtaler løbende.  

Vi ser frem til at høre fra dig.  
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