Vil du jobbe med inneklima i boliger?

Salgsansvarlig boligventilasjon øst
Systemair har ledet utviklingen av boligventilasjon i Norge i en årrekke. Vi produserer, prosjekterer og
leverer komplette boligventilasjonssystemer av høy kvalitet for nordiske forhold. I dag har nesten hver andre
nye bolig i Norge et ventilasjonssystem fra Systemair.
Vår idé er å levere ferdig prosjekterte og gjennomtenkte løsninger til ledende husprodusenter og
byggmesterfirmaer over hele landet. For oss er en del av konseptet å bidra med den støtte og veiledning de
trenger for å lykkes med sine prosjekter, derfor er våre salgsansvarlige viktige for oss.
Som salgsansvarlig får du ansvar for å følge opp og utvikle din egen portefølje av kunder i byggebransjen på
daglig basis. Sentrale oppgaver vil være å
• Følge opp kundehenvendelser og utforme løsningsforslag med priser
• Arrangere kurs i samarbeid med fagressurser i selskapet
• Analysere markedsmuligheter og identifisere nye kunder og samarbeidspartnere
Vi tror den ideelle kandidaten har
• Utdanning innen byggetekniske fag eller ventilasjon
• Erfaring med salgsrelatert arbeid hos boligprodusent, byggefirma eller blikkenslager
• Erfaring med bruk av moderne IT-verktøy
• God teknisk innsikt og interesse for ventilasjonsfaget
Kjennskap til byggetekniske forskrifter er en fordel, men ikke et krav.
Du bør være en lagspiller som trives med oppsøkende salg, og er flink til å
• Håndtere kunder på en profesjonell og tilitsvekkene måte
• Planlegge og organisere
• Håndtere mange prosjekter samtidig på en ryddig måte
• Uttrykke deg skriftlig og muntlig
Vi kan tilby en utfordrende stilling med konkurransedyktig lønn, bilordning og gode pensjons- og
forsikringsordninger. Opplæring vil bli gitt, både i Norge og i utlandet.
Vår region øst omfatter Oslo, Akershus og Østfold. Stillingen har kontorplass i Oslo og rapporterer til
regionssjef øst.
For evt. spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig boligventilasjon, Asle Lien Halvorsen, på telefon 995 34 269
eller via asle.lien.halvorsen@systemair.no
Send søknad med CV innen 10. mai 2019.
Søk her

