
 
 
 
Stilling ledig: Salgsansvarlig/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 er i dag 88 ansatte og omsatte i 2020 for 737 millioner kroner. 
Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim. 
 
Vi søker nå etter en kandidat til vårt salgskontor i Bergen. Fra dette kontoret i Godvik er vi i dag 5 
medarbeidere som jobber med salg av våre produkter til de forskjellige bransjene Astrup henvender seg 
mot. Unge engasjerte kandidater søkes til Trainee stillingen da full opplæring vil bli gitt. Søkere med salgs-
/markedsføring eller teknisk utdannelse på minimum Bachelor-nivå ønskes for opplæring innen vårt 
mangfoldige produktprogram. For stillingen som salgsansvarlig ønsker vi en person med relevant erfaring 
innen salg av produkter mot industrien. 
 
Ønskede egenskaper 
• Initiativrik med genuint ønske om å lære nye ting og utvikle seg videre 
• Forståelse for økonomi og salgsprosessen 
• God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig – norsk og engelsk 
• Evne til å skape og vedlikeholde relasjoner 
• Godt humør, stå-på vilje og god struktur er også viktige egenskaper 
 
Vi kan tilby 
• Grundig opplæring og innpass i en spennende bransje som påvirkes av råvaresituasjonen og konjunkturer 
internasjonalt 
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø 
• Et traineeprogram for opplæring til ansvarsfulle oppgaver og roller 
• Mye kundekontakt med industrien i Regionen, noe kontakt med leverandører 
• Reise til kunder i distriktet, samt noe til leverandører 
• Solid organisasjon med lange tradisjoner 
• Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger 
• Nyoppussede lokaler sentralt i Godvik, Bergen Vest 
 
For mer informasjon om stillingen kontakt Salgsdirektør Ørjan Lindøe tel. 932 02 823. Kortfattet søknad med 
CV sendes til oli@astrup.no innen 30.juni 2021. 
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