Er du vår nye Salgsingeniør?
Vi ønsker en kollega som skal utføre salg og teknisk kundebistand til eksisterende og nye kunder innen
primært fiskeoppdrett, men også innen industri, forskning, marine, offshore og kommunal teknikk. Du må
også kunne bistå med klargjøring og igangsetting av installasjoner.
Vi søker derfor en ingeniør eller automatiker innenfor feltet prosessinstrumentering/måleteknikk med
salgsegenskaper.
Det daglige arbeide vil bestå av:
•
•
•
•
•
•
•

Oppsøke nye kunder
Oppfølging av eksisterende kunder
Utarbeide tekniske løsninger og tilbud/oppfølging til kunder
Holde presentasjoner hos nye og etablerte kunder
Kontakt med våre leverandører
Programmering og ferdigstilling av instrumenter før utsendelse til kunder
Samarbeide med egne kollegaer og utenlandske leverandører

Vi ønsker oss følgende kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•

Ingeniør eller automatiker
Erfaring innen prosessautomatisering eller måleteknikk
Ønske og vilje til en del reiseaktivitet
Kunne arbeide selvstendig
Beherske engelsk og norsk skriftlig og muntlig

Til den rette kan vi tilby:
•
•
•
•
•
•

Spennende arbeidsoppgaver i et til tider hektisk arbeidsmiljø
Gode muligheter for så vel faglig som personlig utvikling
Selvstendig arbeide
Opplæring internt og eksternt
Et svært trivelig arbeidsmiljø
Kontakt med verdensledende leverandører innen hvert sitt produktområde

For ytterligere informasjon om stillingen eller selskapet, vennligst ta kontakt med Renate Rehn på
telefon 412 06 412. Send kortfattet søknad og CV senest 16. februar 2018. Les mer her
Om arbeidsgiveren
Flow-Teknikk AS er blant de ledende firmaer for leveranse av prosessinstrumenter til norsk industri,
forskning, marine, offshore og fiskeoppdrett. Leveringsprogrammet omfatter blant annet instrumenter for
måling og regulering av gasser, væsker, nivå, trykk og analyseinstrumenter for pH, ledningsevne og
oksygen.
Flow-Teknikk AS ble startet i 1982 og er et heleid datterselskap av ADDTECH som er ett
teknologihandelkonsern med over 2200 ansatte og en omsetning på SEK 7,5 milliarder.
Flow-Teknikk AS er en av de ledende firmaene innen instrumentering i Norge. Vi er seks ansatte
og har kontor på Billingstad.

