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Til vår avd. for landbasert industri i KROHNE Instrumentation søker vi: 

Salgsingeniør instrumentering - inneselger 

Arbeidsoppgaver 

• Evaluere forespørsler, utarbeide tilbud og gjennomføre leveranser til landbasert industri og VA i Norge. 
• Kommunisere med våre fabrikker i Tyskland, Nederland, England og Frankrike. 
• Være delaktig i å forbedre og videreutvikle avdelingen og selskapet. 

Kvalifikasjoner 

• Automatiker, tekniker, ingeniør eller erfaringer på teknisk salg.  
• Ønskelig med erfaring fra lignende roller innenfor instrumentering og automasjon. 
• Strukturert, nøyaktig og trives i en jobb der du må samhandle med andre mennesker. 
• Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig. 

For stillingen tilbyr vi 

• Et hektisk og høyt kompetent instrumentmiljø i Moss nært knyttet til våre fabrikker i Europa. 
• Personlige utviklingsmuligheter innen et sterkt fagmiljø under konstant utvikling. 
• Strukturert, nøyaktig og trives i en jobb der du må samhandle med andre mennesker. 
• Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Spørsmål og søknad med CV kan stiles til Eivind Omarhaug  
Telefon: 930 19 808 
e-post: e.omarhaug@krohne.com 
 

KROHNE Norway AS, Dillingtoppen 21, 1570 Dilling 
 

KROHNE Norway AS består av selskapene KROHNE Marine i Brevik som leverer målesystem basert 
på nivåradar og mengdemålere til det globale skipsmarkedet, og KROHNE Instrumentation i Moss som 
leverer produkter for instrumentering til det norske markedet. KROHNE Norway AS er en del av det 
tyske KROHNE konsernet, som har 15 produksjonsenheter i 10 land og 43 datterselskaper. Selskapet 
har solid økonomi og god ordrereserve.  
Høy kompetanse og et sterkt utviklingsmiljø gjør KROHNE til en av verdens fremste innen ny teknologi, 
nye produkter og nye løsninger for instrumentering. Dette fundamentet gir oss mange nye spennende 
oppgaver og muligheter og vi ønsker derfor å utvide vår kapasitet for videre vekst og befeste vår 
ledende posisjon i det norske markedet.   
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