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SAXE Plast Teknikk AS søker salgstekniker/ingeniør: 
 
SAXE group ønsker å styrke laget med en salgstekniker som skal arbeide med maskiner og utstyr til 
plastbearbeidende industri i Norge. Vi tilbyr en spennende rolle i et veletablert skandinavisk firma, der du har gode 
muligheter til å påvirke din egen og firmaets utvikling.  
Vi ser for oss en selvstendig, aktiv og strukturert kollega som har gode samarbeidsevner og er flink med folk. Du har 
gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk (gjerne tysk) og har stor interesse for å sette deg inn i ny teknologi. 
Du motiveres av å knytte relasjoner internt og eksternt. 
 
Arbeidsoppgaver: 

• Oppsøkende salg mot industri 

• Salgsoppfølging mot eksisterende kunder og utvikle nye kunderelasjoner 

• Bidra med teknisk support  
 

Ønskede kvalifikasjoner: 

• Teknisk fagskole/høyskole/relevant teknisk utdannelse 

• Erfaring fra automasjon/industri kan kompensere for utdanning 

• Salgserfaring er ønskelig, men ikke et krav 
  
Dine personlige egenskaper er: 

• For å lykkes må du bli motivert av å nå mål og resultater 

• Du må ha god evne til å bygge relasjoner og skape tillit 

• Engasjement og god oppfølging vil være avgjørende for resultater og kundeopplevelser 

• Du må kunne jobbe selvstendig og planlegge din egen arbeidsdag 
 

Vi tilbyr: 

• En utfordrende rolle hvor du kommer tett på kundene  

• Godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt 

• Gode arbeidsforhold og uformell atmosfære 

• Mulighet til å være med på å utvikle selskapet og egen karriere 
  

Aktuelle søkere kontaktes fortløpende. Søknadsfrist: 01.03.2022 
 
 
Om arbeidsgiveren: 
SAXE group er en spesialist innen teknologi for plastindustri – herunder maskiner og utstyr, automasjon, kalibrering, 
service og support. Saxe gruppen har hovedkontor i København med flere avdelinger i Danmark, Sverige og Norge. 
SAXE ble etablert i 1967 og har ved høy fokus på service og support hatt en fin vekst og utvikling.  Gruppen har nå ca 
90 medarbeidere og vi skal ansette 5 nye. SAXE Plast Teknikk er lokalisert i Drammensområdet. Våre kunder er 
lokalisert over hele Norge så noe reisevirksomhet må påregnes. 
 
Les mer om SAXE Group på www.saxe-group.com   

mailto:spt@saxe-group.com
http://www.saxe-group.com/
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Send din søknad og CV til: 

 

 
SAXE Plast Teknikk AS 
Ryghgata 4b 
N-3050 Mjöndalen 
Norge 
 
Telefon:  +47 400 80 606 
Mail: hr@saxe-group.com 
 

 
For informasjon om stillingen kontakt: 
 
 
Rolf Kjønnerud (Country Manager) 
Mail: rkj@saxe.group.com 
Telefon: +47 900 533 13 
 
 

Vi ser frem til å høre fra deg. 

 
Med vennlig hilsen/Best regards/Mfg  
 
 
SAXE Plast Teknikk AS 
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