
www.krohne.no 

Vi søker etter salgsingeniør 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 
• Planlegge og gjennomføre egne salgs- og markedsaktiviteter.
• Delta med utstillinger på små og store messer, samt bidra når vi arrangerer våre egne kurs og
seminarer.

For å lykkes i stillingen tror vi du har følgende kvalifikasjoner og egenskaper: 
• Relevant teknisk utdannelse: ingeniør, teknisk fagskole, fagbrev
• Erfaring fra prosessautomasjon (instrumenter/ventiler/pumper…)
• Du må like å jobbe med salg av teknisk utstyr og fungere som rådgiver for våre kunder
• Du må være kundeorientert, serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner
• Du må jobbe systematisk og målrettet og gjennomføre de mål du har satt deg
• Du har meget gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper: 
Som person er du utadvendt og motivert til å levere gode resultater.  Det er ønskelig at du jobber 
systematisk, er løsningsorientert og vet at engasjement fører til gode resultater. 

Vi tilbyr 
• Muligheten til å jobbe i et solid selskap med kvalitetsprodukter og lang erfaring i bransjen.
• En utfordrende stilling i et selskap som tilbyr god faglig opplæring
• Stor grad av frihet under ansvar og mulighet for hjemmekontor løsning 
• Hyggelig arbeidsmiljø med uformell atmosfære
• Konkurransedyktige betingelser og en meget god pensjons- og forsikringsordning

Send søknad og CV til norway@krohne.com dersom du synes dette høres interessant ut, og du 
kjenner deg igjen i stillingen.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Eivind Omarhaug på tlf. 930 19 808.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

KROHNE er en verdensledende produsent og leverandør av løsninger innen industriell prosessinstrumentering, 
kompetanse og service. 

Til avdelingen KROHNE Instrumentation i Moss er vi på jakt etter en engasjert og dyktig salgsspesialist som vil være 
ansvarlig for å bygge relasjoner, drive salg og videre forretningsutvikling med de største selskapene innen 
prosessindustrien.  
For øvrig vil det være naturlig å ta del i vår satsning mot prosjekter innen fornybar energi.   
Vil du jobbe i et meget solid selskap med stor grad av frihet og salg av kvalitetsprodukter? Er du i tillegg 
selvstendig, engasjert og liker å jobbe med salg av teknisk utstyr? Da kan du være den vi leter etter! 




