EFD Induction har utvecklat applikationer för induktionsvärme i mer än 65 år. Idag är vi en av de
största tillverkarna av industriell induktionsvärme, med försäljnings- och servicebolag, tillverkande
enheter och R&D-center över hela världen.
EFD Induction Group har 1000 anställda, varav 14 arbetar i Sverige. Koncernspråket är engelska.

EFD Induction AB söker

Teknisk Säljare
Nyfiken, proaktiv och kreativ, som med lätthet kommunicerar på finska
EFD Induction erbjuder:
• En dynamisk och internationell miljö
•
•
•
•
•
•

med världsomspännande kundbas
Världsledande produkter och teknologier
Inspirerande kunder och projekt
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Fantastiska utvecklingsmöjligheter
Vi arbetar efter följande värdegrund:
Respectful, Reliable, Cooperative
and Passionate
Familjärt arbetsklimat där vi bryr
oss om varandra

Arbetsuppgifter:
Planera och genomföra kundbesök där
du presenterar EFD Inductions produktpalett och mervärden. Dina kunder
besöker du både i Sverige och i Finland.
Resorna kan spänna över ett par dagar
upp till någon vecka i streck. På ett
www.efd-induction.com

strukturerat och målinriktat sätt utveckla
och fördjupa relationen till nya och befintliga kunder. Till din hjälp har du stöd
av ett CRM-system i Outlook.
På ett kreativt sätt utveckla applikationer för dina kunders produktivitet och
lönsamhet.
Utföra analyser och försök i lab-miljö för
att sedan sammanställa resultaten i rapporter och presentera för kunder.
I egenskap av projektledare hålla samman utrustningsleveranser från order till
övertagande.

Din bakgrund och profil:
• Du är självständig, kreativ och
•

•
•
•
•

Erfarenhet av att skriva offerter och
avtal
Hög IT-mognad och strukturerat
arbetssätt
Goda kunskaper i framförallt finska,
men även engelska som är vårt
koncernspråk
Körkort – B

EFD Induction AB
+46-21-300010
www.efd-induction.com
Box 200 47, 720 20, Västerås
Kokillgatan 3, 721 33 Västerås

För mer information, kontakta: Kristian
Berggren, VD, telefon +46-21-304531.
Skicka din ansökan med CV, referenser
och scannade bilder av kvalifikationer
och intyg till:
kristian.berggren@efd-induction.com
Sista datum för mottagande av
ansökningar är 24 november 2017.

affärsinriktad
Erfarenhet från värmebehandling
och enklare energiberäkningar
PUTTING THE SMARTER
HEAT TO SMARTER USE

