
Frederiksberg 11/12 2020 

B. Braun Medical søger produktspecialist til Laparoskopisk kirurgi
Arbejdsområde: Region Nord, Midt og Syddanmark 

Du tilbydes et spændende job i en international virksomhed, hvor du vil indgå i en gruppe af fagligt 
kompetente kolleger i et godt og stemningsfuldt miljø med gode arbejdsforhold. Det forventes at du 
kan arbejde ud fra din hjemmeadresse, du får et selvstændigt job, som du kan påvirke, planlægge 
og har stor indflydelse på. Lønpakke forhandles efter kvalifikationer. 

Vi leder efter en kandidat der: 
• har gode tekniske kompetencer og kan sætte sig ind i komplekse, tekniske produkter og

brugen af disse på operationsafdelingerne.
• kan sætte sig ind i brugernes behov.
• forstår vigtigheden af god service til både eksisterende såvel som nye kunder.
• er løsningsorienteret og følger opgaverne 100% i mål.
• har et godt kendskab til det sundhedsfaglige område, specifikt operationsafdelingerne.
• har salgserfaring fra branchen.

Som person har du et højt drive, har mod på udfordringer og er fleksibel og løsningsorienteret. Du 
arbejder struktureret og er daglig bruger af MS Office-pakken. Samtidig kan du lide kontakten med 
både kolleger, sundhedsfaglige beslutningstagere og indkøbere. Du skal være i stand til at sætte dig 
op til møder med meget varieret agenda og føre en dialog på et højt fagligt niveau.  
Din baggrund kan f.eks. være Operationssygeplejerske, Ingeniør eller Medi`otekniker. 

Stillingen er i Aesculap divisionen under forretningsområdet Laparoskopisk kirurgi, vi har en bred 
portefølje af produkter såsom Laparoskopiske instrumenter og 3D udstyr. Se mere på vores 
hjemmeside: https://www.bbraun.dk/da/produkter-og-behandlinger/Laparoskopisk-kirurgi.html 

B. Braun Medical A/S er det danske datterselskab af B. Braun Melsungen AG i Tyskland.
Virksomheden er 179 år gammel og har ca. 64.000 ansatte på verdensplan. Virksomheden har
gennem innovation udviklet sig multinationalt og har opnået en stærk markedsposition indenfor
sundhedspleje. B. Braun Medical tilbyder et bredt udvalg af produkter og serviceydelser, sætter høje
kvalitetsstandarder og omsætter kontinuerligt ny viden til innovative produkter og serviceydelser.
Det danske kontor ligger på Frederiksberg og har 37 ansatte.

Finder du annoncen interessant, vil vi bede dig sende en kortfattet ansøgning og CV til 
Divisionschef Egill Ormarsson på egill.ormarsson@bbraun.com.  

Relevante kandidater kaldes til samtale løbende, sidste frist for ansøgning er d.1/2 2021. 
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