
 

              
 

 
 

 

 
 

 
 

     Vi ekspanderer og søker etter en dyktig:  

 

Salgssjef Region Sør 
             

Region sør er pr i dag definert som Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust og Vest-Agder 

                                   
Arbeidsoppgaver: 

• Forvaltning av salg til regionen 

• Relasjonsbygging med og utvikling av kunder 

• Ha oversikt og kunnskap om regionen mht både markedsmulighter og kunder 

• Utstrakt reisevirksomhet, kundebesøk, utarbeide tilbud og oppfølging av kunde 

• Deltagelse på messer og seminarer 

• Budsjett og rapport ansvar 

• Vi ser helst at du bor i regionen, men utgangspunkt fra Oslo kan også være aktuelt 

 

     Ønskede kvalifikasjoner: 

• Ingeniør, Teknisk Fagskole eller tilsvarende 

• Selger med erfaring innen elektro-/industri-/offshore bransjen. Annen relevant erfaring 

vil også bli vurdert. 

• Strategisk, med god oversikt og struktur 

• Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk 

• Gode argumentasjonsevner, teknisk som kommersielt 

• Høy arbeidskapasitet, serviceinnstilt og kundevennlig 

 

Vi kan tilby: 

• En spennende salgsjobb i et faglig - og godt miljø 

• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 

• En god pensjonsordning, konkurransedyktig lønn og firmabil/bilordning 

• Muligheten til å påvirke lokasjonen for vårt regionale salgskontor 

 

Du kommer til å arbeide for en markedsledende og godt renommert bedrift i et uformelt og 

hyggelig miljø. 

           

 

 
Opplysninger om stillingen eller søknad, ta kontakt med  

Salgsdirektør Rune Kristiansen, Mobil:45484538, e-post: rkristiansen@phoenixcontact.com 

Administrerende Direktør Henning Grorud, Mobil 99492990, e-post hgrorud@phoenixcontact.com 

 

         

Konsernet ble grunnlagt i Tyskland i 1923 og er i dag markedsledende 

med ca 15000 ansatte i over 50 land. Virksomheten i Norge ble etablert 

i 1987. Hovedkontoret ligger på Furuset i Oslo med to regionale 

salgskontorer. Til sammen er vi 30 ansatte.  

Vi leverer innovative produkter og løsninger til hele det profesjonelle 

markedet. Vår kundekrets er marine, olje&gass, infrastruktur, energi, 

havbruk, maskinbyggere, elektronikkprodusenter og prosessindustri. 

Produktspekteret strekker seg fra innovative rekkeklemmer og 

merkesystemer til PLS, sikkerhetssystem og trådløst Ethernet med mer.  
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