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Lediga Jobb
Backer Calesco söker:

Innesäljare/Försäljningsingenjör

Backer AB/ Div Calesco i Kolbäck
Backer AB ingår i den svenska börsnoterade värmekoncernen NIBE Industrier och sysselsätter ca 260
personer inom utveckling, tillverkning och försäljning av elvärme- och energitekniska lösningar. Vi
bedriver verksamhet på två orter i Sverige, Sösdala i Skåne och Kolbäck i Västmanland. Enheten i
Sösdala utgör tillika huvudkontor för affärsområdet NIBE Element, vars verksamhet omfattar ca 40
enheter förlagda i Europa, Asien, Australien samt Nord- och Centralamerika. Våra lösningar levereras till
kunder inom flera olika branscher och fungerar som en viktig del, antingen i våra kunders färdiga
produkter, eller i våra kunders tillverkande processer. Kraven på våra lösningar är högt ställda, och flera
av våra kunder är att anse som ledande inom sina respektive segment.

Beskrivning
Vi söker en innesäljare/ försäljningsingenjör till segmentet Folie Special vid enheten Backer Calesco i
Kolbäck, med ansvar för att driva och genomföra de försäljningsprojekt som kommer in från våra säljare
och kunder, samt för att vid behov kunna bistå med teknisk support till både försäljnings- och
produktionsorganisationen. Du kommer även att ha visst kundansvar. Tjänsten är främst en
Innesälj/koordinator-tjänst, vissa resor kan förekomma i specifika projekt eller till nyckelkunder.

Arbetsuppgifter
• Strukturera, hantera och vidarebefordra den information som krävs i varje projekt för att kundkraven
ska kunna tillgodoses på ett optimalt sätt från de olika avdelningarna inom enheten.
• Samordna marknads och mässaktiviteter
• Bistå organisationen med prognoser och budgetarbete
• Bistå organisationen med teknisk dokumentation samt upprättande av kalkyler.
• Driva och genomföra tekniskt kvalificerade försäljningsprojekt i samarbete med våra kunder, övriga
delar av den lokala organisationen i Kolbäck, och i viss mån även med andra enheter inom
affärsområdet NIBE Element.
• Fungera som teknisk support till övriga i organisationen för de försäljningsprojekt som pågår.
• Visst kundansvar.
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Kvalifikationer
• Teknisk förståelse.
• Självmotiverad och resultatdriven med genuint engagemang samt har ett effektivt sätt att
samarbeta med dina kollegor.
• Trivs i en driven och marknadsorienterad miljö samt sporras av höga målsättningar.
• Ansvarskännande och trivs med ordning och reda som genomsyrar ditt arbete på alla plan.
• Gärna erfarenhet från arbete inom teknisk försäljning B2B eller i en produktionsmiljö.
• Utpräglat intresse av teknik, problemlösning och intresse att vidareutveckla dina kunskaper
inom olika tekniska lösningar.
• Erfarenhet från budget och prognosarbete
• Erfarenhet av marknadsföring och mässor
• Utvecklar idéer i samråd med andra funktioner inom företagets enheter och kommunicerar på ett
tydligt sätt både på Svenska och Engelska. Andra språk är meriterande.

Ansökan
senast den 23 augusti 2019.
Anställningsform

Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

Heltid

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Löneform

Individuell månadslön

Antal lediga befattningar
Sysselsättningsgrad

100 %

Ort

Kolbäck

Län
Land

Västmanlands län
Sverige

1

Skriftliga ansökningar lämnas till Fredrik Andersson senast 2019-08-23
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