Elektro Partner søger en repræsentant til vort svenske team.
Vi ønsker at udvide vort salgsteam i Sverige. Stillingen gælder salgs- og serviceopgaver i det svenske marked. Denne
stilling er målrettet imod udstyr til Autodiagnose. Kort sagt søger vi en medarbejder, hvis hovedinteresse og kompetence er alt det på moderne biler og nyttekøretøjer, som udføres ved hjælp af en diagnosetester.
Selve jobbet består først og fremmest i at demonstrere vort udstyr for nye såvel som eksisterende kunder i Sverige. Vi
ønsker at yde vore kunder den bedst tænkelige tekniske assistance. Vi repræsenterer verdensledende leverandører af
sådant udstyr, og vore salgstjenester skal stå i nøje forhold til det.
Vi ønsker derfor at tilknytte en person, som har lyst til at bygge videre på en karriere inden for salg af teknisk diagnose- og fejlsøgningsudstyr. Det vil være en fordel, hvis du har en fortid som mekaniker og/eller har erfaring med brug af
diagnoseudstyr, helt perfekt hvis din interesse har været med fokus på diagnosedelen. Hvis din erfaring med diagnose
ligger inden for den tunge sektor, lastbil-bus, eller med landbrugs- eller entreprenørmaskiner, hører vi også gerne fra
dig, da vort udstyr også omfatter disse segmenter.
Arbejdsstedet er som udgangspunkt hjemmekontor, kombineret med dage ude i marken hos vore kunder. Derfor må en
del rejseaktivitet påregnes. Det er vigtigt, at du er selvkørende og har lysten og viljen til at sætte dig ind i dagligdagen
og de udfordringer, som vort fagområde dagligt stilles overfor.
Som person forventer vi i udgangspunktet, at du er engageret, ansvarsbevidst og i stand til at arbejde selvstændigt
inden for dit ansvarsområde.
Vi kan tilbyde et hyggeligt arbejdsmiljø med frihed under ansvar og en god løn baseret på dine kvalifikationer. Vi påtager
os gerne ansvaret for at videreføre din faglige udvikling, hvis du har lyst til en karriere hos os.
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingen, så kontakt Frank Donslund på 0045 22527470 eller fd@elektropartner.dk.
Med domicil i Grindsted og afdelinger i både Norge og Sverige er Elektro Partner Skandinaviens største aktør inden for
salg af testudstyr og dataløsninger til autoværksteder. Vi tilbyder udstyr og løsninger fra markedsførende firmaer som
f.eks. TEXA, Autodata, Alldata og Delphi, og vore kunder omfatter både frie og autoriserede værksteder.
Med venlig hilsen / Best regards
Frank Donslund
Elektro Partner ApS
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