Ellingsen Systems AS har et meget spennende og avansert produktspekter
innen instrumentering, ventiler og pumper fra flere kjente globale leverandører. I tillegg engineerer og bygger vi egne systemer innen kjemikalieinjeksjon og hydraulikk på eget verksted, og har en serviceavdeling som
jobber ute hos kunde. Vi leverer utstyr og tjenester for prosesskontroll
hovedsakelig til olje & gassmarkedet.
Ellingsen Systems AS har kontor og verksted på Dusavik utenfor Stavanger,
og har et hyggelig og dynamisk miljø bygget på selskapets verdier:
Profesjonalitet, Fleksibilitet og Handlekraft. Selskapet er en del av
Ellingsen-gruppen, og ble fisjonert ut i eget selskap fra januar 2016.
Ellingsen-gruppen består av totalt 55 ansatte lokalisert på Skui i Bærum,
Ågotnes utenfor Bergen samt på Randaberg utenfor Stavanger.

Salgsingeniør instrumentering
Vi søker en ambisiøs salgsingeniør med god egenmotor og erfaring fra olje & gassmarkedet.
Hovedansvaret vil være å videreutvikle salg av selskapets produkter til etablert kundemasse, samt drive
oppsøkende salg til nye kunder. Gjennom sterk relasjonsbygging skal det jobbes både med spesifikasjonsarbeid mot nye utbyggingsprosjekter, og direkte produktsalg mot modifikasjonsprosjekter.
Kundene er alt fra oljeselskap til engineeringsselskap og pakkebyggere.
Arbeidsoppgaver:
• Produktsalg av instrumentering
• Utstrakt oppsøkende salgsarbeid
• Utvikle nye markedsområder
Markedsområder:
• Olje & gass, raffinerier, annen industri
Kvalifikasjoner:
• Ingeniør eller tilsvarende teknisk utdannelse/
erfaring
• Erfaring med salg
• Kompetanse og/eller erfaring innen ett eller
flere av fagområdene:
- Instrumentering, ventiler og fittings
- Pumpeteknikk
- Kjemikalieinjeksjon for prosess
• Gode engelskkunnskaper er en forutsetning
Personlige egenskaper:
• Selvstendig
• Ambisiøs og målrettet
• Relasjonsbygger
• Strukturert

•
•
•

Fleksibel og løsningsorientert
Profesjonell
Sosial

Vi kan tilby:
• Svært godt arbeidsmiljø
• Utfordrende stilling i et selskap i vekst
• God produktopplæring
• Lønn etter kvalifikasjoner
• Gode personalordninger
• Gøy på jobben
Arbeidssted:
Kontorer og verksted på Randaberg i Stavanger,
kunder rundt i hele Norge
Kontakt:
Morten Ree, mobil: 920 16 067
ree@ellingsensystems.no
Kjell Wold, mobil: 905 40 819
wold@ellingsensystems.no
www.ellingsensystems.no

