
 
Tama Scandinavia 

søger sælger / teknisk support 
 
Tama blev grundlagt af landmænd for 72 år siden. Siden da er virksomheden vokset til verdens førende 
leverandør af ballepresseløsninger. Takket være banebrydende fremstillingsteknologi har vi samarbejder 
med alle større maskinproducenter, hvilket afspejles i udviklingen af maskiner, emballage, 
produktgodkendelser og salgskanaler. 
 
Tama Group leverer i dag henholdsvis 60 og 30 procent af alle verdens rundballenet og pressegarn. Næsten 
2.000 medarbejdere er beskæftiget globalt, fordelt på 12 produktionsfaciliteter og 24 salgsorganisationer. 
 
Som sælger / teknisk support hos os  
bliver du ansvarlig for salg og kundesupport på det danske marked. Du besøger både forhandlere og 
maskinstationer for at opbygge gode relationer og drive forretning. Takket være dit drive ser flere og flere 
kunder værdien i Tamas produkter af høj kvalitet. Din viden hjælper kunderne til at forstå ballepresserne, 
produkterne og deres funktioner og derigennem vælge den for dem helt rigtige løsning. Telefonen og bilen er 
dine vigtigste arbejdsredskaber. 
 
Hvad vi ønsker af dig: 
 
• Stor viden og interesse for maskiner 
• Evne til at planlægge dit arbejde langsigtet 
• Ansvar for selvstændigt arbejde inden for vores arbejdsmodel 
• Flydende engelsk og dansk, gerne bosat i Sverige. Bor du i Danmark, er samarbejdsmodellen på 
konsulentbasis 
• Godt samarbejde med vores teams, lokalt i Skandinavien og globalt 
• CRM-erfaring er en fordel 
 
Vi tilbyder dig... 
 
... uddannelse med vores produkteksperter og support, der fokuserer på det lange sigt. Du kommer til at 
arbejde med et team, der er verdensledende i branchen og allerede har den største markedsandel i 
Skandinavien. Du har selvfølgelig mulighed for at vokse inden for Tama-organisationen. 
Vi vil altid være på forkant og investerer derfor meget i produktudvikling, så du altid vil kunne tilbyde 
markedet de allernyeste innovationer inden for pressegarn og rundballenet. 
Vi har en gennemprøvet måde at arbejde på, så du ikke behøver at genopfinde hjulet. Gennem vores 
samarbejde med alle større maskinproducenter er der allerede et bredt netværk af forhandlere at handle 
med. 
 
Hjertelig velkommen til Tama! 
 
Ansøg senest den 30. april 2022. 
Tiltrædelse i august-september 2022. 
 
Send din ansøgning til: 
Linda Bååth 
HR-IC HR International Consulting ApS  
info@hr-internationalconsulting.com 
 
Andre spørgsmål om stillingen stiles til: 
Petri Hannukainen 
Kommerciel chef, Tama Scandinavia 
(+46) 0708-347862 
Petri.Hannukainen@tama-scandinavia.se 
 


