
KROHNE Norway AS består av selskapene KROHNE Marine i Brevik som leverer systemer for lasthåndtering og forbruksmåling 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 17 produksjonsenheter i 12 land og 45 datterselskaper.

Selskapet er inne i en periode med betydelig vekst og har en solid økonomi.

KROHNE’s kompetanse og utviklingsmiljø er blant verdens fremste innen utvikling av produkter for nivå- og flowmåling / instrumentering. I sa-
marbeid med konsernet har KROHNE Marine lansert nye spennende produkter for det marine markedet, og vi har en kontinuerlig utvikling av både 
produkter og markeder. Utviklingsavdelingen for marinesystemer ligger i Brevik.

Vår oppdragsmengde og markedsandel er sterkt økende, og vi ønsker derfor å utvide staben i Brevik med nye medarbeidere.

Til vår salgs- og markedsavdeling søker vi en: 

Sales Manager Marine
Vi søker en entusiastisk og resultatorientert person med erfaring fra salg av kapitalvarer til maritimt marked. Personen vi søker er vant til å jobbe 
strukturert og selvstendig med utvikling av etablerte og nye kunder i det globale skipsmarkedet. Du vil jobbe i et engasjert team med andre sales 
managers, god marketing support og kompetent engineering samtidig som prosjektene krever høy grad av selvstendig arbeid. Opplæring gjennom-
føres internt og hos våre produsenter. Stillingen medfører endel reisevirksomhet (WW).

Dine viktigste oppgaver vil være å:
• Oppfølging av KROHNE Marines salgsnettverk (WW)
• Oppsøkende salg mot rederier og verft
• Oppfølging av nøkkelkunder
• Utarbeidelse av tilbud og spesifikasjoner
• Tett samarbeid med interne ressurser (marketing support / engineering og øvrige Sales Managers)
• Marketing akiviteter som deltagelse på messer WW etc.

Kvalifikasjoner
• Vant til å arbeide i et internasjonalt miljø med internasjonale kunder i det maritime markedet
• Sterk relasjonsbygger som er vant til å jobbe med teknisk krevende kunder
• Mest sannsynlig formell teknisk bakgrunn som ingeniør, eller relevant erfaring som kompenserer for dette.
• Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
• Beherske engelsk muntlig og skriftlig
• Generelt gode kunnskaper innen bruk av både tradisjonelle Office løsninger samt ERP- og CRM systemer

Utdanningsretning
• Maritime- / Offshorefag
• Elkraft / elektro / automasjon
• Annet

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Du er resultatorientert og brenner for å jobbe selvstendig med ansvar for å pleie kontakt i det daglige med etablerte og potensielt nye kunder.
• Du er en initiativrik, sosial, ryddig og dyktig team-medarbeider som evner å samarbeide godt med dyktige mennesker rundt deg.

Språk
• Norsk
• Engelsk

Vi tilbyr
• Produktopplæring og kompetanseutvikling
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• En stilling i en trygg, stolt og tradisjonsrik bedrift med en rekke spennende fremtidsmuligheter
• Et solid, trygt og stabilt arbeidsmiljø med gode, innovative og kompetente kolleger
• Utfordringer og utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
• Konkurransedyktige betingelser

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søke? Trykk HER

https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3240061358&company_id=3210&Link_source_id=0&use_position_site_header=0

