KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID

Stilling ledig
Salgsansvarlig Astrup Oslo
Astrup AS er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende leverandører av
metaller, stål og plast halvfabrikat. Selskapet er grunnlagt i 1857, og er fortsatt i familiens eie.
Vi er i dag 96 ansatte og omsatte i 2019 for 806 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har
avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Vi søker nå etter Salgsansvarlig Oslo
En av våre dyktige salgsansvarlige går over i ny stilling i selskapet, og i denne forbindelse søker vi
etter hans erstatter. Du vil inngå i en avdeling på 7 personer med 3 salgsansvarlige.
Søkeren bør ha teknisk utdannelse og erfaring fra mekanisk industri, eller bakgrunn innen salg/markedsføring.
Det vil bli gitt full opplæring innen vårt mangfoldige produktprogram
Ønskede egenskaper
• Initiativrik og ha evne til å skape relasjoner og vedlikeholde disse
• Vise engasjement og skape entusiasme i møte med kunder og medarbeidere
• Du må fungere godt i team i en hektisk hverdag
• Du må ha god fremstillingsevne, skriftlig så vel som muntlig
• Du må være strukturert og selvstendig
• Du må ønske å vinne!
Vi tilbyr
• Lokalisert på Rommen i Oslo, der vi har bransjens største og moderne automatlager med
fremragende leveringspresisjon
• Spennende utfordringer i en bransje som påvirkes av råvarepriser
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
• Mye kontakt med industrien i regionen, samt en del kontakt med leverandører
• Solid organisasjon med lange tradisjoner
• Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
• Firmaleilighet på Geilo
For mer informasjon om stillingen kontakt Regionssjef Mads Vestad på telefon 908 61 677 eller
Salgs-/Markedsdirektør Thomas Engen på telefon 415 04 204.

Oktober 2020

Kortfattet søknad med CV sendes til Mads Vestad på e-post mads.vestad@astrup.no innen 1. november 2020.

