
Undervisningsansvarlig til AV CENTER Odense 
En af vores gode kollegaer har valgt at prøve kræfter med nye udfordringer, og vi søger derfor en ny 

Undervisningsansvarlig til at varetage undervisning i brugen af interaktive produkter til vores kunder i 

undervisningssektoren samt offentlige- og erhvervskunder.  

 

Du bliver en del af vores salgsteam, hvor du blandt andet skal varetage følgende opgaver: 

• Udvikle, tilrettelægge og afholde kurser i interaktiv undervisning 

• Produktspecialist på en række produkter som knytter sig til undervisningssektoren  

• Deltage i kundemøder og messer 

 

Som person ser vi gerne du har følgende kompetencer: 

• Du har gode IT kompetencer og er bredt teknisk funderet  

• Du kan formidle teknologier og sætte anvendelsen af dem ind i en didaktisk sammenhæng 

• Du er en god formidler både på skrift og mundtligt 

• Du evner at fremstå professionel og med overskud 

• Du kan indgå i samarbejdsrelationer med både kunder, kollegaer og leverandører 

• Du er på det personlige plan robust og vedholdende 

 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at vurdere, og analysere nye teknologier i forhold til læring, så du kan 

være med til at udvikle og præge vores produktlinje de kommende år.  

Det vigtigste er dog at du brænder for at arbejde med undervisning og formidling, samt at du kan vise vores kunder, 

hvordan de kan få det mest optimale ud af deres interaktive udstyr.   

Vi kan tilbyde dig en afvekslende og spændende hverdag, hvor sparring med gode kollegaer er en naturlig del af 

arbejdet. Løn efter kvalifikationer, pensionsordning, bilordning og gode arbejdsforhold er selvfølgelig en del af pakken.  

Du vil primært komme til at betjene kunder i region Syddanmark med udgangspunkt fra vores afdelinger i Odense og 

Kolding. 

Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Salgschef Lars Ærenlund på 21 42 19 

34. Lyder ovenstående som dit drømmejob så send en ansøgning hurtigst muligt til Direktør Henrik Nielsen på 

hn@avcenter.dk (og senest fredag d. 6. juli 2018). Du kan læse mere om AV CENTER på www.avcenter.dk 
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