
Hydria Water säljer och marknadsför egenutvecklade produkter och lösningar inom vattenrening till kunder över hela världen. All 

utveckling, konstruktion och produktion sker i Sverige med ett nära samarbete mellan säljare, konstruktörer och montörer.

Vi erbjuder

En spännande tjänst på ett marknadsledande företag där du som säljare aktivt deltar i utformningen av 
kundens lösning. Arbetet består av bearbetning av såväl den privata industrin som offentliga  
upphandlingar enligt LUF. 
Vi söker en erfaren säljare med erfarenheter från industriell eller annan maskinteknisk försäljning.  
Ta chansen att få vara med och växa i ett företag i framkant!

Som teknisk säljare på Hydria Water ska du:

• Ha möjlighet till ca. 70-100 resdagar/år (tjäntebil erbjuds)

• Vara intresserad av miljöteknik.

• Våra lösningar är tekniskt avancerade, varför en hög teknisk förståelse är nödvändig för att  
lyckas i försäljningsarbetet. 

• Brinna för försäljning, kundkontakter och kundnytta.

•  Planera och genomföra kundbesök, tjänsten medför resor främst i Sverige men även utomlands.

•  Ta fram tekniska lösningar tillsammans med våra konstruktörer.

•  Kalkylera och lämna offerter.

•  Delta i projektledning och byggmöten.

•  Delta på mässor/minimässor.

•  Vara ett av våra ansikten utåt.

• Tala och skriva svenska flytande och ha god kunskap i talad och skriven engelska.

• Vara prestigelös och ha en stark teamkänsla.

Din bakgrund

Du har erfarenhet av teknisk försäljning/kundkontakter och någon form av eftergymnasial utbildning.
Du är social och har en positiv och seriös framtoning, samt en god planeringsförmåga och ordningssinne. 
Du har mycket god datorvana och behärskar excel, word och powerpoint.
Du har körkort.

Våra kunder

Försäljningen är teknisk B2B där kunderna är kommuner, industri och entreprenörer.

I denna rekrytering samarbetar vi med HR Consulting i Väst AB. Har du frågor innan du sänder
ditt personliga brev och CV till rekrytering@hrconsulting.se, kontakta Bengt-Göran Silverflod på
HR Consulting, tel. 0708-84 40 01. Din ansökan vill vi ha senast den 30:e augusti 2018

Vi söker nu fler
Tekniska säljare

Towards a cleaner world.


