
SALES MANAGER  - INDUSTRY

El-Watch søker deg som vil være med på vår reise mot å erobre verden! 

Arbeidsoppgaver

Oppsøkende salg mot industrien, derunder 
flere industrisegmenter avhengig av din  
bakgrunn.  

• Planlegging og gjennomføring av kunde-
møter

• Faglig rådgivning og problemløsning i  
samarbeid med kunde, og som fører til 
salg for El-Watch. 

• Gjennomføring av kampanjer i samarbeid  
med marketing

• Oppfølging av partnere i dine segmenter

• Være bidragsyter i strategi-prosessen 
knyttet til dine ansvarsområder

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Du har gode kommunikasjonsevner på 
norsk og engelsk og er komfortable med å 
jobbe i et internasjonalt marked.

• Du har høy arbeidskapasitet, er energisk 
og positiv.

• Du er en god relasjonsbygger og liker å 
tenke løsning for kunde.

• Du liker å skape resultater og stimuleres 
av salg.

• Du har evne til å forstå industriprosesser.

• Du har gjerne minimum en bachelorgrad, 
eller utdanning innen automasjon/prosess. 
(Erfaring fra industri eller industrisalg kan 
kompensere for dette)

Vi tilbyr

• En svært interessant og utfordrende stilling 
i et selskap med store globale ambisjoner  

• Et engasjert og kompetent arbeidsmiljø 

• Konkurransedyktige betingelser  

• Svært gode muligheter for faglig utvikling 

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

Spørsmål om stillingen:

Tom Eskil Grande, CCO – Salgssjef

Mobil 918 41 470

Søknad: Via Finn.no her 

Om arbeidsgiveren

El-Watch er et teknologiselskap som utvikler 
og produserer trådløse sensorer og IoT-løsnin-
ger for industri, bygg, landbruk og transport.

Vi er et selskap med høy kompetanse, 
drivende engasjement, boblende kreativitet, 
mye humør, stor takhøyde og kort vei fra ide 
til marked. Vi jobber tett med en rekke store, 
spennende og krevende kunder for å finne 
fram til løsninger som gjør både industrien og 
samfunnet tryggere og smartere.

El-Watch har kontor i Rindal og Trondheim. 
Vi har nylig flyttet inn i nye og flotte lokaler på 
Lade i Trondheim. Det legges også til rette for 
bruk av hjemmekontor for ansatte som ønsker 
det.

Med våre trådløse Neuron-sensorer kan du raskt og enkelt gjøre dine prosesser, maskiner, fartøy og installasjoner i bygg til målestasjoner som sender verdifull informasjon innen drift, vedlikehold og 
sikkerhet opp i vår Neuron Cloud og videre til din telefon eller PC. Sensorene er små, robuste og ekstremt energieffektive med lang batterilevetid. Vi har mange gode og validerte bruksområder for 
våre sensorer som selges mot industrien i flere segmenter, både nasjonalt og internasjonalt. På kundelisten vår finner du blant annet Alcoa, Bergene Holm, Elkem, Volvo og Bravida. Vi søker flere 
selgere som vil være med på denne reisen inn i fremtidens industriløsninger.

www.el-watch.com

https://www.finn.no/job/apply?adId=250195230&nocache=1646403290191

