Vil du jobbe med en av Norges sterkeste
merkevarer innen landbruket?
EuroPRO AS søker nå selger med erfaring fra landbruket,
med hovedvekt på salg av MOI gjødselutstyr. Salgsområde
for stillingen er: Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av
Møre og Romsdal.
Arbeidsoppgaver :
•
•
•
•
•
•

Salg av EuroPRO sitt sortiment i ditt eget område, med hovedvekt på MOI
gjødselutstyr
Salg av EuroPRO sitt sortiment til kommuner, brannvesen og industrikunder
Oppfølging av eksisterende MOI-kunder
Delta på messer, demonstrasjoner og arrangementer, samt gjennomføre
salgsfremmende tiltak sammen med resten av EuroPRO-teamet
Drive aktiv rådgiving innen bruk av våre produkter i ditt distrikt
Bidra til å fremme den sterke merkevaren MOI med den ærlighet og redelighet som
merkevaren fortjener

Ønskede kvalifikasjoner :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryddig og ordentlig
Erfaring fra landbruket
Erfaring fra salg av kapitalvarer i landbruket er en fordel
Villig til å gi "det lille ekstra" for kundene dine, og for bedriften
Strukturert og målbevisst
Et brennende ønske om å "vinne kampen" ute i markedet
Løsningsorientert og positiv
En god lagspiller

Vi tilbyr :
•
•
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser
Bilordning
Tradisjonsrike norske produkter til en spennende bransje
Nødvendig produktopplæring og opplæring innen våre CRM-systemer
En jobb hvor du styrer deg selv, og er ansvarlig for egne resultater, med god hjelp
fra resten av EuroPro og MOI - teamet

Søknad med attester sendes på mail til : sven@europro.no

Om arbeidsgiveren

EuroPRO AS er et salgsselskap med hovedvekt på salg av gjødselhåndteringsutstyr i
landbruket.
EuroPro selger og markedsfører søsterselskapet MOI AS sine produkter i hele landet.
EuroPRO er et hurtigvoksende salgsselskap innen både landbruk, brannberedskap,
industri og maskinentreprenørbransjen.
Søsterselskapet MOI AS er Norges største produsent av gjødselhåndteringsutstyr, med
lange og stolte tradisjoner i det norske landbruket.

Kontaktinformasjon:

Sven Ledaal, Daglig Leder EuroPRO AS.
Telefon : 47 99 4000
sven@europro.no

