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”For PLM passion
and deep knowledge
in manufacturing and
R&D excellence”

Løsningsorientert selger
For ledende programvarer og løsninger innen CAD/CAM
Om deg

Din Profil

Vi søker deg som har erfaring fra løsningssalg, har
kunnskap fra produksjonsindustri og stor teknisk interesse. Har du i tillegg erfaring med programvareløsninger eller andre prosesstekniske løsninger er det et
stort pluss. Som person er de driftig, ambisiøs og har
gode kommunikasjonsevner samtidig som du arbeider mot oppsatte mål og prioriterer din innsats for å
oppnå best resultat. Du er en utadvendt og positiv
person som har erfaring med å kommunisere med
beslutningstakere på ulike nivåer. Du liker å jobbe i
tett samarbeid med dine kolleger og trives i et hektisk
miljø der mye skjer.
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Teknisk interessert
Kundefokusert
Evne til å skape tillitsfulle relasjoner
Kommuniserer godt på norsk og engelsk
muntlig og skriftlig
Løsningsorientert og selvgående med
stor interesse for kundeutvikling
Er positivt innstilt til reising i jobben
(hovedsakelig dagsreiser)
Har førerkort klasse B
Erfaring: 1-5 års erfaring med løsningssalg
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Vi kan tilby

Muligheter

> Mulighet til å jobbe i en dynamisk virksomhet
som er i stor utvikling
> Gode betingelser og utviklingsmuligheter
> Mulighet til å representere attraktive løsninger
fra Siemens og HP

Er du en person som er engasjert, initiativrik og
ydmyk kommer du til å trives godt hos oss. Vi er et
ungt og dynamisk selskap med store muligheter til
både påvirkning og faglig utvikling. Som selskap
oppmuntrer vi til mangfold, bredde og likestilling.
Alle søknader behandler konfidensielt.

Dine arbeidsoppgaver
Om selskapet
Som selger hos oss har du en stor interesse for PLMløsninger og hvordan disse kan bidra til effektivisering
og forbedring hos våre kunder. Du kommer i stor grad
til å arbeide med kunder som har behov for å forbedre sitt arbeid innenfor maskinering (CAM) og 3Dunderlaget (CAD) for dette arbeidet. Du føler deg
trygg i rollen som diskusjonspartner rundt kundens
situasjon og effektiviseringsbehov, og kan i samråd
med våre egne produkteksperter ta frem løsningsforslag som du igjen presenterer for kundene. Ved
demonstrasjon av løsninger til kunde vil du ha støtte
av våre applikasjonseksperter for de løsnigner som vi
selger og installerer. Du har arbeidserfaring fra
industrisalg, og føler deg like komfortabel på
verkstedsgulvet som i styrerommet.
Stillingen er basert på Billingstad

Zenith Systems og vårt eierselskap Summ Systems
AB er en strategisk partner til Siemens PLM Software
med fokus på ledende programvareløsnigner i
norden. Summ Systems jobber med produkter som
NX CAD/CAM/CAE, Teamcenter, Plant Simulation,
Process Simulate, QMS, Solid Edge og tjenester
relatert til disse. Summ Systems er også nordisk
partner for HP 3D printere

Spørsmål:
Håvard Gundersen +47 4804542
haavard.gundersen@summsystems.com
CV/Søknad sendes til:
Sofia Alsterskär
sofia.alsterskar@summsystems.com
Adresse:
Zenith Systems
Billingstadsletta 13
1396 Billingstad.

Er du vår nye medarbeider? Send oss din søknad i dag!

