Produktspecialist/säljare Spirometri och övrig utrustning inom Lungfunktion - Sverige
Intramedic AB söker produktspecialist/säljare inom området för Spirometri och övrig utrustning inom
Lungfunktion. Intramedic är ett medicintekniskt försäljningsbolag och vi är verksamma i Sverige och Danmark.
Vi söker dig som är Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska, Fysioterapeut eller har liknande utbildning.
Försäljning och klinisk support av medicintekniska kvalitetsprodukter
I tätt samarbete med ett ambitiöst och engagerat team kommer du vara ansvarig för försäljningen av
Intramedics unika produktsortiment inom området för spirometri och NO-mätning. Efter en tid kommer du
även jobba med övrig utrustning inom lungfunktion. Efter en grundlig upplärning blir ditt primära
ansvarsområde att arbeta mot kunder inom sjukhus och primärvård. Du kommer att arbeta med uppsökande
försäljning, klinisk support, demonstrationer, installation, undervisning och telefonsupport.
I jobbet ingår regelbundet resande. Dina besök kan vara på sjukhus, privata vårdgivare och primärvården där
du marknadsför produkterna och skapar nya kontakter. Du kommer även delta på relevanta kongresser och
mässor samt på utbildningar hos våra leverantörer, både i Sverige och utomlands. Du kommer initialt att arbeta
i Stockholmsregionen och Mellansverige.
Vi söker en positiv, utåtriktad och energisk person med intresse för teknik och försäljning
Oavsett din bakgrund bemästrar du den grundläggande terminologin och fysiologin som krävs för att på ett
professionellt sätt kunna kommunicera med kunder som jobbar inom området för spirometri, NO och gärna
övrig utrustning inom lungfunktion. Du har klinisk erfarenhet från arbete inom sjukvården, är du utbildad BMA,
Sjuksköterska eller liknande är det mycket meriterande. Tidigare försäljningserfarenhet är inget krav men ses
som en fördel. Har du ett grundläggande intresse och nyfikenhet omkring medicintekniska produkter, samt är
en ambitiös person med stor ansvarskänsla så kan vi lära dig att sälja våra kvalitetsprodukter. Intramedics
medarbetare strävar alla mot samma mål och vi värdesätter stort kollegialt samarbete.
Du sätter stolthet i att utföra ett arbete med högsta kvalitet, trivs i en roll med högt tempo och växlande
arbetsuppgifter samt vill sätta din egen prägel på hur du utför dina arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt
och vill vara en del av en mindre informell verksamhet med korta beslutsvägar.
Då många av produkterna är PC-baserade kräver tjänsten god datorvana.
Du skriver och talar flytande svenska samt behärskar engelska i tal/skrift, har B-körkort och är bosatt med
närhet till Stockholmsområdet.
Vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter
Du erbjuds ett spännande jobb och en varierande vardag i ett mindre företag med en verksamhet där
kundfokus, kunskap och passion värderas högt. Arbetsmiljön är informell och du kommer snabbt att bli en av
oss i detta positiva, kunniga och initiativrika gäng. Du kommer att ha en hög grad av självständighet i ditt arbete
och kan komma att få ett utökat ansvar för nya produktgrupper efter hand.
Intramedic värnar om kontinuerlig utbildning för våra anställda såväl produktspecifika som för den personliga
utvecklingen.
Du erbjuds ett attraktivt lönepaket med både fast och rörlig lön samt tjänstebil.
Rekryteringen sker löpande.
Vid frågor kontakta
Maria Lundius Kastenfalk 070-913 70 15 eller Sten Drakenberg 070-913 70 14
Sänd din ansökan till sten.drakenberg@intramedic.se
Sten Drakenberg, tfn: 070-913 70 14
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