Vår kunskap Er framgång
Oilmek - vi leder den tekniska utvecklingen av hydraulsystem inom industrin
För 12 år sedan levererade vi vårt första frekvensstyrda hydraulsystem. Där började resan med att utveckla tekniken som
skapar ett helt nytt sätt att spara energi samt optimera styrningen/processen. Vi har ständigt pågående utvecklingsuppdrag
hos våra kunder.

Arbeta som innesäljare på Oilmek!
Som teknisk innesäljare på Oilmek är du en av våra viktiga kontakter ut mot kund. Du kommer att arbeta med
bearbetning av nya samt befintliga kunder med inriktning mot industri främst via telefon och e -post.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Aktivt uppsökande försäljning
• Hantera offerter och order
• Bygga långsiktiga kundrelationer
• Stödja utesäljare
Kort och gott – hos oss får du ett varierande arbete där du inte alltid vet vad varje ny dag ska komma att erbjuda!

Vem är du?
Du som söker tjänsten ser vi gärna har en förståelse och ett intresse för tekniska lösningar samtidigt som du har ett
stort engagemang för service och kundkontakt. Kanske har du tidigare arbetat som teknisk säljare eller servicetekniker?
Som person är du positiv, serviceinriktad och framåt. Vi tror även att du har en god social kompetens, har lätt för att
kommunicera, gillar att skapa relationer och knyta kontakter. Med ett driv och engagemang tar du dig an dina
arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt!

Vi erbjuder dig
•
•
•
•

Introduktion och utbildning med bra stöd från dina kunniga kollegor
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Tjänstepension, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, arbetstidsförkortning och vinstdelning

Oilmek – En utvecklande arbetsplats
Här på Oilmek är vi ett glatt gäng som har kul tillsammans och arbetar hårt för att alla ska trivas på jobbet. På Oilmek
står vi för en öppen och tillåtande kultur.
Vi är ett företag som strävar efter att ligga i teknisk framkant inom vår bransch. Vi uppmuntrar dig att ta egna initiativ
kring vidareutveckling. Det tror vi gynnar både medarbetarna och företaget.

Låter detta som något för dig? Vänta i så fall inte – ansök redan idag.
Anställningsform:

Placering:

Heltid, tillsvidare

Uddevalla

Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Eric Verhaegh 0500-77 19 52. Skicka ditt personligabrev och CV till jobb@oilmek.se
Rekryteringen sker löpande.
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