Elektro Partner söker en medarbetare till vårt svenska team..
Vi vill utöka vårt säljteam i Sverige. Tjänsten gäller försäljnings- och serviceuppgifter på den svenska marknaden och
riktar in sig mot utrustning för Autodiagnos. Kort sagt söker vi en medarbetare vars huvudintresse och kompetens är
allt det på moderna bilar och kommersiella fordon som utförs med hjälp av ett diagnosverktyg.
Själva arbetet består först och främst i att demonstrera vår utrustning för nya såväl som befintliga kunder i Sverige. Och
dessa vill vi erbjuda bästa möjliga tekniska assistans. Vi representerar världsledande leverantörer av sådan utrustning
och våra försäljningstjänster ska därför motsvara denna nivå.
Vi söker därför en person med intresse av att satsa på en karriär inom försäljning av teknisk diagnos- och felsökningsutrustning. Det är en fördel om du tidigare arbetat som mekaniker och/eller har erfarenhet av diagnosutrustning, och
extra fördelaktigt om du har ett intresse som riktar in sig mot diagnosdelen. Om din erfarenhet av diagnostik ligger
inom området tunga fordon, lastbil-buss, eller lantbruks- eller entreprenadmaskiner vill vi också gärna att du hör av dig,
eftersom vår utrustning även omfattar dessa segment.
Arbetsplatsen är som utgångspunkt ett hemmakontor, i kombination med besök ute hos våra kunder. Därför får du räkna
med att en del resande ingår i arbetet. Det är viktigt att du är självgående och har lusten och viljan att sätta dig in i
vardagen hos våra kunder och de utmaningar som vårt fackområde dagligen ställs inför.
Som person förväntar vi oss att du är engagerad, ansvarsmedveten och med förmåga att arbeta självständigt inom ditt
ansvarsområde.
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med frihet under ansvar, och en bra lön som baserar sig på dina kvalifikationer. Vi påtar
oss gärna ansvaret för din yrkesmässiga utveckling om du satsar på en karriär hos oss.
Om du har några frågor angående tjänsten, kontakta Frank Donslund på telefon 0045 22527470 eller fd@elektropartner.dk.
Med hemvist i Grindsted i Danmark och avdelningar i både Norge och Sverige är Elektro Partner Skandinaviens största
aktör inom försäljning av testutrustning och datalösningar för bilverkstäder. Vi erbjuder utrustning och lösningar från
marknadsledande företag som t.ex. TEXA, Autodata, Alldata och Delphi, och våra kunder är både fristående och auktoriserade verkstäder.
Med venlig hilsen / Best regards
Frank Donslund
Elektro Partner ApS
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