
Distriktssjef   Oslo-Innlandet og deler av Viken og Møre og Romsdal

VIL DU NÅ 
UANTE HØYDER?

VIL DU BLI VÅR NYE SUPERSELGER?

Du kommer til å ha ansvaret for å utvikle våre sluttkunder og våre for-
handlere, presentere og selge inn vårt store sortiment av premium hån-
verktøy og tilbehør. Du kommer til å være en del av en ledende salgsor-
ganisasjon i Norge og kommer til å ha base på hjemmekontor.  Rollen har 
tydelig kundefokus som bygger på langsiktig arbeide og gode relasjoner 
der ambisjonen er å skape en positiv utvikling i distriktet.

Kvalifikasjoner
• Dokumentert erfaring fra oppsøkende salg, gjerne fra forhandler eller leverandørsiden
• Vi ønsker fortrinnsvis kandidater som har erfaring fra bransjen
• Du er en relasjonsbygger med kunden i fokus
• Jobber målrettet og strukturert og har god kremmerånd
• Har en utpreget vinnermentalitet og har lidenskap for å selge
• Snakker flytende Norsk og er trygg på å kommunisere på engelsk da dette er vårt business språk
• Er forhandlingssterk og har gode Excel og IT kunnskaper, samt vant til å jobbe med CRM.
• Har minimum førerkort klasse B
• Du liker et høyt arbeidstempo, er vant med produktdemonstrasjoner og messer og ønsker å utvikles i ditt arbeide
• Du er utadvendt og liker å skape og utvikle gode relasjoner.

Vi kan tilby
En selvstendig hverdag i en aktiv salgsorganisasjon med et sterkt produktsortiment og et dynamisk arbeidsmiljø. 

Kontakt
Søknad sendes på mail til bahco.norge@snapon.com innen 15/8. Eventuelle spørsmål kan rettes til Steffen Henriksen 
(daglig leder) på tlf: 41419525, eller Thomas Rustad (Key Account Manager) på tlf: 90514751

SNA Europe er en av Europas ledende produsenter av håndverktøy. Vi designer og produserer Bahco 
håndverktøy, som for eksempel håndsager, skiftenøkler, fastnøkler, piper, skrutrekkere, tenger, filer, 
båndsagblad, hullsager, baufilblad samt beskjæringssakser og andre hageredskap. Bahco er i dag en 
global markedsleder med et stort sortiment av profesjonelt håndverktøy og utvalget er under konstant 
utvikling. SNA Europe har kontorer i mer enn 40 land over hele verden. Les mer på www.bahco.com


