
Stilling ledig
Salgsansvarlig /Trainee Salgsansvarlig 

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Ja
nu

ar
 2

01
9

Astrup AS, Trondheim
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller, Telefon: 92 67 96 05, E-post: trondheim@astrup.no

Vi søker nå etter

Salgsansvarlig Trondheim / Trainee salgsansvarlig
Astrup AS er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende leverandører av metaller, 
stål og plast halvfabrikat. Vi tilbyr et stort mangfold av produkter og tjenester med høy kvalitet, og er en naturlig 
industripartner for kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Selskapet er grunnlagt i 1857, og er fortsatt i 
familiens eie. Vi er i dag 100 ansatte og omsatte i 2018 for 725 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, 
og vi har avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Vi søker nå etter en yngre salgsansvarlig til vårt salgskontor i Trondheim. Kontoret har 3 ansatte, og dekker Distrikt 
Trøndelag og nordover. Søkeren kan gjerne ha praktisk eller teknisk erfaring fra mekanisk industri, eller bakgrunn 
innen salg og markedsføring. Det vil bli gitt full opplæring innen vårt mangfoldige produktprogram.

Ønskede egenskaper
• Initiativrik med genuint ønske om å lære nye ting og utvikle seg videre
• Forståelse for økonomi og salgsprosessen
• Gode fremstillingsevner både skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
• Evne til å skape og vedlikeholde relasjoner
• Godt humør, stå-på vilje og god struktur er og viktige egenskaper

Vi kan tilby
• Grundig opplæring og innpass i en spennende bransje som påvirkes av råvaresituasjonen  

og konjunkturene internasjonalt
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
• Mye kundekontakt med industrien i regionen, samt leverandørkontakt
• Solid organisasjon med lange tradisjoner
• Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
• Flotte og moderne lokaler i Sigmasenteret på Tiller

For mer informasjon om stillingen kontakt Regionssjef Niels A.Parelius på telefon 95 98 04 12, eller 
Salgs-/Markedsdirektør Thomas Engen på telefon 41 50 42 04. Se også www.astrup.no. 
Kortfattet søknad med CV sendes til Niels A. Parelius på e-post npa@astrup.no innen 31. januar 2019.

Vi har mye på menyen


