Teknisk Support og kundeoppfølging til deler og etter-marked
Vi søker 3 nye ansatte til vår teknisk support og kundeoppfølging avdeling for deler og utstyr til
anleggsmaskiner i Norge og Sverige.
Vil du bli med å skape suksess?
Scandia Maskin AS er et selskap i sterk vekst i et voksende marked. Vi har over 25 år lange tradisjoner og
erfaringer innen pukkverk- og gruveindustrien gjennom levering av maskiner og utstyr til knusing,
sortering, vasking og resirkulering av steinmasser og jord. Vi er importør av POWERSCREEN, ECOTEC og
Terex Washing maskiner som er en del av verdensledende Terex Corporation. Vi har gjennom mange år
knyttet sterke bånd til kvalitetsleverandører av deler og utstyr verden over. For øvrig representerer vi
sterke merkenavn som Comec, Binder+Co, SBM, Haver&Boecher, Rindab VisionX og en rekke viktige
underleverandører i Europa.
Arbeidsoppgaver:
 Skape gode relasjoner gjennom kundebehandling
 Salg av reservedeler til mobile og faste anlegg
 Teknisk støtte for maskiner og utstyr
 Alle oppgaver tilknyttet ordremottak, innkjøp og produktbehandling
 Salg, oppfølging og utvikling av service og vedlikeholdsavtaler
 Arrangere og delta i oppfølgende salgsvirksomhet
 Følge opp egen kundeportefølje og finne nye kunder i markedet for deler og service
 Kontinuerlig søke og utvide din kunnskap om bransjen, markedet og produkter. Aktivt delta i
møter, messer, kurs og opplæring, både internt og eksternt.
Ønskede kvalifikasjoner:
- Erfaring fra tilsvarende stilling
- Erfaring med salg av deler til anlegg, landbruk, lastebil, offshore, shipping, industri
- Teknisk / mekanisk utdanning eller erfaring
- Generelt god økonomisk forståelse
- God kjennskap med bruk av IT-systemer, ERP, CRM, Office
- Gode språkkunnskaper, norsk, engelsk, skriftlig og muntlig
Dine egenskaper:
- Selvstendig, fleksibel, tydelig og inkluderende
- Trives med høyt arbeidstempo og vekslende arbeidsoppgaver
- Teknisk / mekanisk forståelse og interesse
- Gode kommunikasjonsegenskaper
- Gode samarbeidsevner og godt humør
- Strukturert, nøye og effektiv
Vi tilbyr:
- Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
- Et positivt og godt arbeidsmiljø med inkluderende og dyktige kolleger
- Gode muligheter for videreutvikling og nye ansvarsområder
- Konkurransedyktige betingelser
Vi flytter til nye lokaler ved Follestad i Røyken i løpet av 2019/2020.
Kontakt Jørgen Pran, telefon 913 912 03, Søknad merket «TS» sendes: jp@scandiamaskin.no

