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Astrup As er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende leverandører 
av metaller, stål og plast halvfabrikat. Selskapet er grunnlagt i 1857, og er fortsatt i familiens eie.  

Vi er i dag 90 ansatte, og omsatte i 2021 for 832 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi  

har avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, Ålesund og Trondheim. 

 

 

Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i en spennende virksomhet i god vekst. I Metallavdelingen  

vil du jobbe med salg og markedsføring av metaller til flere bransjer. Du må trives med å skape gode 
kunderelasjoner og like teamarbeid i et til tider travelt miljø. Hos oss vil du alltid ha et solid støtte-
apparat i ryggen. Vi har lange tradisjoner for faglig dyktighet, og vi har et meget godt arbeidsmiljø. 
Sammen med deg ønsker vi å styrke vår posisjon som landets ledende leverandør innen metaller.  

 

Ønskede egenskaper 

• Erfaring fra salg og markedsføring er en fordel 

• God fremstillingsevne skriftlig og muntlig – norsk og engelsk 

• Initiativrik og gode samarbeidsevner, evne til å skape relasjoner og vedlikeholde dem 

• Interesse for digitale salgs og markedsføringsverktøy 

• Strukturert, Nøyaktig og proaktiv 

 

Relevant utdannelse og erfaring fra bransjen er selvfølgelig en fordel, men ingen betingelse.   

 

Vi kan tilby 

• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 

• Spennende utfordringer i en bransje som påvirkes av råvarepriser 

• Tilpasset opplæring og oppfølging 

• Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et solid firma 

• God og solid organisasjon med lange tradisjoner 

• Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning 

• Firmaleilighet på Geilo 

• Lett adkomst med T-bane – gode parkeringsmuligheter med ladeplasser 

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Markedssjef Per Erik Rønningen, telefon 907 34 232. 
Kortfattet søknad med CV sendes til per@astrup.no innen 15. august.  

 

ASTRUP AS 

Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo • Haavard Martinsens vei 34, N-0978 OSLO 

Telefon: +47 22 79 15 00 • Telefaks: +47 22 10 72 93 

E-post: astrup@astrup.no • www.astrup.no 

 

 

Markedskonsulent 
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