Vi söker teknisk innesäljare till ALS laboratorium i Luleå
Vi behöver förstärka vår organisation i Luleå med en innesäljare på heltid.
Om tjänsten:
Som innesäljare arbetar du i huvudsak med offerter och offertskrivning. Analysförfrågningar och
affärsmöjligheter inkommer både via e-post och telefon och rollen innebär således kundkontakt primärt
genom dessa kanaler. Arbetet innefattar;


Offert och avtalsskrivning



Uppföljning av skrivna avtalsförslag



Kontakt med underleverantörer



Samla in och bearbeta kundönskemål samt implementera dessa internt



Kvalificering av potentiella kunder kan förekomma.

Egenskaper:
Vi söker dig som under ett par år har arbetat på ett kommersiellt laboratorium. Har du dessutom
kemi/teknisk erfarenhet är det meriterande. Du är utåtriktad och kundfokuserad, tycker om att ta egna
initiativ, och trivs i en miljö där du får arbeta självständigt i en vardag som präglas av stort eget ansvar. Du
motiveras av resultaten av din egen insats och jobbar mot bestämda mål.

Kvalifikationer:
En lämplig kandidat har en naturvetenskaplig utbildning med inriktning kemi eller motsvarande kunskaper
förvärvade genom erfarenhet. kunskap om ICP-teknik och relaterade analystekniker är meriterande.
Tidigare erfarenhet av försäljning och/eller marknadsföring är meriterande, likaså kunskaper om GMP, GLP
och internationella farmakopéer.
Kandidaten bör kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska. Koncernspråket är
engelska och en stor andel av våra kunder är lokaliserade utomlands.
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ALS erbjuder:
Vi erbjuder omväxlande och spännande arbetsuppgifter. Möjlighet att arbeta och utvecklas i ett
internationellt snabbt växande företag med stort fokus på kund, kvalitet och inte minst våra anställda.
Tjänsten avser heltidstjänst med 6 månaders provanställning. Vi önskar tillsätta anställningen till hösten
och intervjuprocessen påbörjas i början av augusti.
Din ansökan skickar du senast den 31 juli 2018 till:
personal.lu@alsglobal.com

För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Robert Omberg, Marknadsföringschef
0920-289 988, 070-614 40 47, robert.omberg@alsglobal.com

Fackliga representanter,
Unionen: Jenny Lundmark, 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com
ALS Akademiker: Gabriel Lönnerblad, 08-5277 5237, gabriel.lonnerblad@alsglobal.com
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