
   Rosendal Maskin AS 
   Rakkestadv 10 – 1814 ASKIM – NORWAY 
   Tlf: (+47) 96 50 90 50 – Fax (+47) 69 81 90 55 
    

 

Rosendal Gruppen/Maskin AS består av selskaper innenfor eiendom, import og distribusjon av anleggsmaskiner i Norge. Vi ble 
etablert i 1986, og er en familieeid bedrift med 52 ansatte og en omsetning i 2019 på 428 mill. Vi er sentralt plassert ved E18 i 
Askim, hvor vi disponerer et 40 000 kvadratmeter stort område. Anlegget består av et administrasjons- og kontorbygg, samt 
verkstedhall. Nytt administrasjons- lager- og verkstedbygg på 2000 m2 er under oppføring. 

Vi styrker salgsavdelingen og søker: 
 

Selger i Vestfold og Telemark 

Har du erfaring med salg av maskiner Ll anleggsbransjen eller Llsvarende bransje? Liker du å være ute hos kunder, og 
klarer å skape resultater? MoLveres du av selvstendighet og mulighet Ll å lære? Da kan det være deg vi ser eXer som 
selger i Rosendal Maskin. 
For å lykkes er det vikLg at du trives med stor akLvitet, og ser at resultatene skapes i møte med kunden. Du er 
kreaLv, og er flink Ll å finne løsninger. Vi tror det er vikLg at du har et stort neXverk i området, og at du er sterk 
relasjonsbygger. Du har bred erfaring innenfor salg i bedri_smarkedet, og ønsker nå å jobbe med oppsøkende salg i 
et spennende marked. 

Dine arbeidsoppgaver og ansvar er: 
• Salg av Rosendal Maskin AS sine produkter og tjenester Ll bedri_er i Ves`old og Telemark 

• Løpende kontakt og oppfølging av kunder i egen portefølje 
• Resultat og budsjeXansvar for eget distrikt 
• Sikre fornøyde kunder 
• SLllingen innebærer noe reisevirksomhet 

Du har: 
• Kjennskap til bransjen 
• Teknisk forståelse og interesse 
• Dokumenterte sterke salgsresultater 
• Et stort kontaktnett, stor sosial kompetanse, og evne til å knytte kontakter 
• God økonomisk forståelse 

Du er: 
• Resultatorientert og sulten på salgsresultater 

• Løsningsorientert, og har fokus på kundens behov 

• Kontaktskapende, og trives best ute hos kundene 

• Strukturert, og er god på å planlegge hverdagen slik at den blir mest mulig effekLv 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Daglig Leder Tor Anders Høgaas tlf:920 65 223 eller på mail til: th@rosendalmaskin.no 
Søknad med CV sendes til th@rosendalmaskin.no innen 27.3.2020 
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