Driven teknisk säljare till Automationsbranschen - Kentima
I takt med en ökad efterfrågan på våra produkter och allt fler spännande kundprojekt behöver vi stärka
upp vårt kunniga team inom Automation med en energisk och resultatinriktad teknisk säljare!
Vi söker dig som drivs av att skapa nya affärsmöjligheter och som känner ett stort ansvar för att försäljningen ökar. Det är
också viktigt att du har stort intresse av tekniska systemlösningar och en god förmåga att sätta dig in i kundens behov och
de krav som ställs på de platser där våra produkter ska verka.
Som teknisk säljare kommer du arbeta med försäljning av våra egenutvecklade produkter inom Automation, HMI/SCADA
mjukvara, Operatörsenheter och Industridatorer. Försäljningen sker främst till systemintegratörer där våra produkter
ingår som en del i deras totala lösning som de erbjuder sin slutkund.
Du ska etablera nya affärer, bearbeta befintliga kunder, och utveckla långsiktiga relationer. Du kommer arbeta med allt
från den första uppsökande kontakten till det viktigaste - avslut av affären. Du kommer arbeta i nära relation till våra
tekniker och vår produktavdelning. Tjänsten innebär en hel del fältförsäljning och du förväntas vara aktiv ute hos kund c:a
3-4 dagar per vecka och då arbetsområdet är större delen av Sverige förekommer det ofta hotellövernattningar. Övrig tid
arbetas på kontoret i Staffanstorp och då med olika kundaktiviteter t.ex. skriva offerter, skriva order, boka kundbesök
m.m.
Din profil:
Din sociala förmåga gör att du är duktig på att skapa och upprätthålla goda affärsrelationer. Det är viktigt för dig att
leverera goda resultat och att överträffa dina mål. Du är trygg i att boka kundbesök och du fyller ditt schema med
kundbesök med god framförhållning. Du har en god förmåga att, i nära samarbete med kunderna, diskutera och sälja in
olika tekniska lösningar där våra produkter ingår. Det är viktigt för dig med kvalité, service, engagemang och pålitlighet.
Du har teknisk bakgrund med både hög kunskap och några års erfarenhet av Automationsbranschen.
Vill du också arbeta i ett företag med korta beslutsvägar, stort kunskapsutbyte och nära samarbete mellan avdelningarna?
Kentima erbjuder dig ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter!
Tillträde: mars/april 2019
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Ansökan: Sista ansökningsdag 2019-01-31, ansökan skickas till: jobb@kentima.se. Urvalet sker löpande.
Kontaktperson: Kent Nilsson, 046-25 30 40 eller via mail till kent.nilsson@kentima.se
Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska, egenutvecklade mjuk- och hårdvaruprodukter. Produkternas huvudsakliga syfte
är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning
och överordnade säkerhetssystem. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en
god tillväxt och lönsamhet. Produkterna ska genom hög funktionalitet och prestanda, unika egenskaper, samt hög kvalité vara det mest
attraktiva och kostnadseffektiva alternativet. Läs mer om oss på www.kentima.com

