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ASTRUP AS, Ålesund

Astrup AS er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende 
leverandører av metaller, stål og plast halvfabrikat. Vi er i dag 100 ansatte og omsetter for 
ca. 750 millioner kroner i året. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har avdelingskontorer i 
Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Vil du være med på vinnerlaget hos Astrup Ålesund?

Salgsansvarlig, Astrup AS, Ålesund
Grunnet stor oppdragsmengde søker vi nå etter salgsansvarlig for å styrke vårt team 
i Ålesund.  Astrup AS styrer virksomheten etter følgende visjon:  
”Basert på tradisjon og innovasjon skal Astrup AS være fremtidens industripartner 
for sine kunder og leverandører”. Våre kjerneverdier er Kvalitet, Mangfold og Godt 
samarbeid. Er dette verdier som du kan identifisere deg med håper vi å høre fra deg. 
Kandidater med bedrift-til-bedrift salgserfaring, økonomisk utdannelse eller teknisk 
utdannelse oppfordres til å ta kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ønskede egenskaper
• Du ser verdien av gode samtaler med kunder, og evner å skape gode  

relasjoner over tid
• Nysgjerrig, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
• Kremmerånd
• Salgserfaring eller interesse for mekanisk og bearbeidende industri

Vi kan tilby
• Tilpasset opplæring og oppfølging
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
• Utstrakt kundekontakt med industrien i regionen, samt noe leverandørkontakt
• Besøke kunder i distriktet 
• Solid organisasjon med lange tradisjoner
• Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning
• Moderne kontorlokaler i Lerstadvegen 545

Nærmere informasjon om stillingen får du ved å kontakte Regionssjef Tom Viken, 
tv@astrup.no, tel. 930 14 033, eller Salgsansvarlig Kim Hartmann, kha@astrup.no, 
tel. 403 29 821. Søknadsfrist er 17. desember.


