
  

 
Engineering Excellence for a Demanding World 

 

Gugliotta & Co. er en mindre ingeniørvirksomhed, som startede i slutning af 2001. Mange af de flere  
tusinde maskiner vi siden hen har leveret arbejder i døgndrift for at sikre at vi får elektricitet, f 
or at beskytte vores miljø, eller for at sikre at vores mad og drikkevarer bliver produceret, emballeret, 
og bragt til os. Vores maskiner sikrer også at spildevandet bliver renset og at vores vandværker kan 
forsyne os hver dag med drikkevand af god kvalitet. De sørger også for at d 
isse linjer kan trykkes. Vi sælger specielle maskiner samt laver ingeniørløsninger til mange forskellige 
processer. Nogle gange laver vi også det vi kalder for ”ingeniørkunst” og løser komplekse tekniske 
opgaver. Fællesnævneren for vores arbejde er kærlighed til det vi laver; og kærlighed til vores verden.  

 

 

 

 

TEKNISK SALGSKONSULENT 

Vi søger til snarest tiltrædelse en teknisk salgskonsulent. 

Jobbet kræver at: 

-Du har en maskinteknisk uddannelse  

-Salgserfaring 

-Du kan, ved vores hjælp og efteruddannelse, tilegnet dig viden inden for 
termodynamiske processer, givet at du ikke kender til det allerede. 

-Du har allerede i dag erfaring inden for procesindustrien. 

-Foruden dansk, taler og skrive du også på engelsk 

Vi arbejder især med roterende maskiner inden for luft og gas, men også med 
væsker; herunder i forbindelse med bl.a biogasanlæg, vandrensningsanlæg, 
kompression af naturgas, kraftværker, vakuumanlæg (både små og meget større), 
komplekse pumpeopgaver af diverse væsker (andet end ren vand), mm. 

Da vi er et mindre firma, er du noget af en blæksprutte, og er i stand til også at 
hjælpe med vedligeholdelse- reparations- og idriftsætningsopgaver af de maskiner vi 
dimensionerer og leverer, når vores arbejdsbelastning er høj. Dette vil dog ikke være 
din primære funktion. 

Hvis ikke du har en maskinteknisk baggrund, bør du ikke søge dette job. 

 
Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt. Er du interesseret i ovennævnte kan du 
sende din ansøgning med tilhørende CV pr. mail til diego@gugliotta.net 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontante Diego gugliotta på tlf 21723424. 
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside www.gugliotta.dk  
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