SÄLJARE/TEKNISK SUPPORT DANMARK
till Tama Scandinavia AB
Tama grundades av lantbrukare för 72 år sedan. Sedan dess har bolaget vuxit till världens ledande leverantör av
balningslösningar. Tack vare banbrytande tillverkningsteknik har vi samarbeten med alla stora maskintillverkare, vilket
återspeglas i utvecklingen av maskiner, förpackningar, produktgodkännanden och försäljningskanaler.
Idag levererar Tama Group 60 respektive 30 procent av alla världens rundbalsnät och pressgarn. Närmare 2000 medarbetare
sysselsätts globalt, fördelat på 12 produktionanläggningar och 24 säljorganisationer.

Som Säljare/Teknisk Support hos oss...
...ansvarar du för sälj och kundsupport på den danska marknaden. Du besöker både återförsäljare och
maskinstationer för bygga goda relationer och göra affärer. Tack vare ditt driv ser allt fler kunder värdet i
Tamas högkvalitativa produkter. Din genuina kunskap hjälper kunderna med balpressarna, produkterna och
dess funktioner. Telefonen är ditt verktyg och bilen rullar med lätthet till nästa kundbesök.
Vad vi önskar av dig:
•
•
•
•
•
•

Stor kunskap och intresse för maskiner
Förmåga att planera ditt arbete långsiktigt
Ansvar för självständigt arbete inom vår arbetsmodell
Flytande i engelska och danska språket, helst bosatt i Sverige, om du bor i Danmark är
samarbetesmodellen på konsultbasis
Smidigt samarbete med våra team, lokalt i Skandinavien och globalt.
CRM-erfarenhet är meriterande

Vi erbjuder dig...
... utbildning med våra produktexperter och stöttning som satsar på långsiktighet. Du får jobba med ett team
som är världsledande i branschen och redan har störst marknadsandel i Skandinavien. Du har naturligtvis
möjlighet att växa inom Tama organisationen...
Vi vill alltid ligga i framkant och satsar därför stort på produktutveckling, så du kommer alltid kunna erbjuda
marknaden de allra senaste innovationerna inom pressgarn och rundbalsnät.
Vi har ett beprövat arbetassätt så du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Genom vårt samarbete med alla
stora maskintillverkare finns redan ett brett nätverk av återförsäljare att göra affärer med.
Varmt välkommen till oss på Tama

Ansök senast 30e April
Tjänsten börjar augusti-september 2022.
Skicka din ansökan till:
Linda Bååth
HR-IC International
info@hr-internationalconsulting.com
Övriga frågor om tjänsten:
Petri Hannukainen
Commercial Manager, Tama Scandinavia
(+46) 0708-347862
Petri.Hannukainen@tama-scandinavia.se

