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Vi søker etter deg som ønsker å bli endel av Fischer teamet i Norge, som er god til å bygge sterke relasjoner og 
som setter kundeservice i høysetet. Du skal selge solskjerming av høy kvalitet til nye og eksisterende forhandlere 
på Østlandet, samt områder som Trondheim, Bergen og Ålesund. Du vil måtte regne med 8-10 reisedager i 
måneden. Du vil inngå i et team med profesjonelle kollegaer hvor alle hjelper hverandre, og hvor samarbeid og 
godt humør er viktig.

Du skal
• pleie og følge opp nye og eksisterende kunder
• identi� sere og etablere nye forhandlere i områder som de� neres i samarbeid med virksomhetens ledelse
• hjelpe våre forhandlere med løsningsforslag, oppmåling og salg
• møtebooking
• utføre administrative oppgaver som bl.a. anbud, tilbud og ordreregistrering

Vi ser etter deg som har
• erfaring fra oppsøkende salg
• bransjekunnskap, men ingen betingelse
• teknisk innsikt fra tilsvarende eller relaterte produkter
• erfaring fra MS O�  ce programmer
• gode norsk og engelsk kunnskaper, skri� lig og muntlig

Du er
• resultatorientert og engasjert
• � eksibel
• initiativrik
• selvgående
• god til å kommunisere, både skri� lig og muntlig
• troverdig, kontaktskapende og teamorientert
• strukturert og trives også med administrative oppgaver
• klar på en del reiseaktivitet i Norge

Vi tilbyr
En hyggelig og uformell arbeidsplass hvor det er mulig å jobbe fra Fischers moderne lokaler på Løren i Oslo, 
kombinert med hjemmekontor. Du får � rmabil, fri telefon og bærbar PC. Full opplæring vil bli gitt, primært fra 
deres kontor i Danmark. Interessert? Send en søknad til oss i dag ved å trykk på “søk her” knappen. Har du spm 
til stillingen ta kontakt med Gro Heitmann på telefon 21 52 64 36.

Om arbeidsgiveren
Fischer International Norge A/S er en etablert leverandør av inn- og utvendig solskjerming til det norske 
marked. Fischer International Norge A/S er en del av Fischer Group med opprinnelse i Danmark. Fischer Group 
fokuserer primært på produksjon og salg at solskjermingsprodukter.
Fischer Group består av en rekke selskaper med totalt ca. 120 ansatte i Danmark, Norge, Sverige og Baltikum. 
Vår målsetning er å bli den foretrukne leverandøren i det norske markedet, gjennom individuelt tilpassede 
løsninger og gode samarbeidsavtaler. Vi har total fokus på å alltid levere markedets beste kvalitet innenfor gitte 
tidsfrister, uten feil og til riktig pris.


