
Astrup AS er et selskap i Astrup & Søn Gruppen, og fremstår i dag blant landets ledende leverandører av 
aluminium, metaller, spesialstål og plast til norsk industri. Vi er i dag 95 ansatte og omsatte i 2016 for 
575 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Oslo, og vi har avdelingskontorer i Skien, Sandnes, Bergen, 
Ålesund og Trondheim. Til vårt salgskontor i Bergen søker vi nå: 

Salgsansvarlig Bergen
Vi søker en medarbeider som har erfaring fra salg av metaller, stål eller plast halvfabrikat, eller har bakgrunn fra 
maskineringsbransjen / mekanisk industri. Salgs- og markedsføringsutdannelse samt teknisk interesse er en fordel, 
men du vil få all nødvendig opplæring internt. Arbeidsstedet vil være ved vårt salgskontor i Godvik. Du vil få ansvaret 
for en egen kundeportefølje i Hordaland, og noe reisevirksomhet må påregnes. Det er viktig at du trives ute blant 
kundene, at du er initiativrik, selvstendig, strukturert og serviceinnstilt. Produktspekteret og konseptet vårt henvender 
seg til mekanisk industri, maskinering, bygg/fasade og øvrig industri.

Arbeidsoppgaver
• Oppfølging av eksisterende og potensielle kunder 
• Tilbud-  og ordrebehandling
• Kundebesøk egne kunder, sambesøk med produktsjefer etc.
• Evaluere markedet, rapportere trender og sikre gjennomføring
• Leverandørkontakt i og utenfor landet 

Ønskede egenskaper 
• Du  å være initiativrik og ha evne til å skape relasjoner og vedlikeholde disse
• Du må fungere godt i team i en til tider hektisk hverdag
• Du må ha god fremstillingsevne, skriftlig så vel som muntlig
• Du må være strukturert, resultatorientert og kunne jobbe selvstendig 

Relevant utdannelse og erfaring fra bransjen er selvfølgelig en fordel, men ingen betingelse.  
Du vil få full opplæring i et erfarent miljø. 

Vi tilbyr 
• Spennende utfordringer i en bransje som påvirkes av råvarepriser 
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø 
• God og solid organisasjon med lange tradisjoner 
• Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Regionssjef Ørjan Lindøe,  telefon 932 02 823, eller Salgs-/Markedsdirektør 
Thomas Engen, telefon 415 04 204.  Kortfattet søknad med CV sendes til orjan.lindoe@astrup.no innen 18. april.
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