Vi brenner for medisinsk teknikk og utstyr. På Mediplast har vi en målsetning om å forbedre helsetjenestene –
for pasientene og for alle de som arbeider der. Gjennom å hele tiden være ved våre kunders side, er vi klare for å
levere kunnskap og løsninger. Vårt arbeid begynner og slutter med mennesket, og det er her du kommer inn i
bildet. Vil du, som vi, være en del av det viktige oppdraget om å levere best mulig helsetjenester ? Har du
drivkraften som kan utgjøre en forskjell ovenfor våre kunder ?

Vi søker en ny medarbeider til vårt norske salgsteam i rollen som selger/Produktspesialist

Produktspesialist - kirurgi/kirurgisk forbruksmateriell
Vi tilbyr en spennende rolle som produktspesialist der du vil være ansvarlig for salg, utvikling av
salg og kunderelasjoner. Tjenesten er allsidig og innebærer planlegging, gjennomføring og
oppfølging av salg og markedsføring. Du fokuserer på å skape og opprettholde en sterk relasjon
til kunden, noe som skapes gjennom utstillinger, opplæring og produktstøtte til våre kunder.
Med oss har du mulighet til å strukturere salgsaktiviteten din, jobbe selvstendig, og også fremme
et godt samarbeid med dine gode kolleger i salgsteamet, både lokalt og i Norden.
Anbudsprosessen hos oss er et teamarbeid, hvor du som produktspesialist har en viktig rolle.
Vi søker deg som er målbevisst og resultatorientert, proaktiv og har god kommersiell forståelse.
Du liker å skape og opprettholde kundekontakter gjennom salgsmøter og markedsføring. Du har
en bakgrunn fra tilsvarende stillinger med salg innen helsesektoren og/eller som sykepleier. Det
er ønskelig med salgsrelatert erfaring, men ikke et krav. Vi vektlegger personlige egenskaper. Du
treffer kunden ansikt til ansikt og du må derfor føle deg komfortabel med å snakke foran små og
større grupper, også på engelsk. Ditt arbeidsområde er hele landet, men du bor gjerne i SørNorge. Vårt salgskontor i Norge er plassert i Drammen.
Hvis du har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt;
Daglig leder: Ketil Johansen, ketil.johansen@mediplast.com , mob. 906 88 019 eller
HR Manager: Agneta Söderling, agneta.soderling@mediplast.com eller mob. +46 72 501 10 02
Send din søknad og CV til job@mediplast.com, senest 20. juli 2020

Om Mediplast
Nær partner til Nordisk helsevesen. Mediplast er en Svensk leverandør av medisintekniske produkter med
Norden som hovedmarked. Vårt produktsortiment består dels av egne produkter av høy kvalitet, ofte utviklet i
nært samarbeid med våre kunder i helsevesenet, dels av utvalgte produkter fra velkjente leverandør. Vårt
produktsortiment er bredt og inneholder alt fra engangsprodukter/forbruksmateriell til avansert medisinteknisk
utstyr. Produktene er innen fagområder som; Operasjon/kirurgi, Thorax/Nevro/Ortopedi, Kardiologi, Øre-NeseHals, Intensiv, Sårbehandling, Stomi mm.

