Låt din fantasi bli verklighet!
Brinner du som oss för innovativa tekniklösningar och optimal kundanpassning?
Noleks filosofi är att sätta kunden i fokus och utveckla skräddarsydda produkter för
kvalitetskontroll.
Vi beskriver oss som ”det lilla storföretaget”, då vi är verksamma i en multinationell miljö
kombinerat med familjär småföretagaranda. Vi värdesätter individens möjlighet att forma sin egna
roll i bolaget.
Nu söker vi en erfaren säljare för maskin och projektförsäljning i Sverige och Europa.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir bl.a. att arbeta med våra distributörer i Europa, samt att
hitta nya försäljningskanaler för Europamarknaden. Arbetet innebär att Du stödjer och utvecklar
affärer tillsammans med våra lokala representanter på respektive marknad, både ur ett tekniskt
och affärsmässigt perspektiv.
Tjänstens internationella prägel innebär resor i tjänsten både självständigt och med lokala
distributörer runt om i Europa, ca 60 – 80 dagar per år.
Rollen i punkter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Problemlösning.
• Nära samarbete med kunder.
• Innovativ och kunna hitta tekniska lösningar för kunders behov.
• Bygga relationer med kunder och partners runt om i Europa.
i söker dig som är:
• Genuint teknikintresserad och innovativ.
• Högskole-, Civilingenjör eller liknande med flerårig säljerfarenhet från teknisk försäljning.
• Erfarenhet från Marknadsföring.
• Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift.
Vi meriterar:
• Flerårig säljerfarenhet från teknisk försäljning i Europa.
• Språk.
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Om Nolek
Nolek bygger helt kundanpassade maskiner för tätkontroll, kunderna finns i alla branscher över
hela världen. Främst Automotive men förpackningssidan och medtec är växande affärsområden.
Företaget grundades 1973 och har sedan dess haft en ledande roll i utvecklingen av avancerad
tätkontroll. Det var faktiskt Nolek som satte en svenska standarden för tätkrav i Sverige. Idag
ingår Nolek i Indutrade-koncernen har huvudkontor i Norsborg, södra Stockholm. Med
dotterbolag i USA, Malaysia, Ungern, Kina och Danmark, samt över 15 distributörer världen över.
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