Marin Teknikk AS, etabl. 1981, er et uavhengig skipsdesign-selskap med hovedkontor
i Dragsund, Herøy kommune og to datter selskaper i Polen. Vi leverer spesialtilpassa skipsdesign til nasjonale og internasjonale kunder, og har mange spennende prosjekter på gang.
Marin Teknikk har levert innovative og nytenkende design & løsninger bla. innenfor offshore,
fiskeri, yacht, mineral, lasteskip, offshore wind og aquaservice. Vi har en lang historie med
fokus på skipsdesign med lavutslipsløsninger og jobber aktivt med nye bærekraftige konsept
i det “grønne skiftet”. 130 MT-design er levert.
Som følge av økt aktivitet og videre satsning innen offshore wind, fiskeri og aquaservice,
søker vi etter en person som er genuint interessert i salg og i den maritime sektoren.

SALGSINGENIØR

ARBEIDSOPPGAVER
• Ulike salgsaktiviteter i f.b. med salg av skipsdesign og kundeoppfølging i inn- og utland
• Tett dialog med rederi, verft og underleverandører
• Utarbeide salgsdokumentasjon og tilbud
• Tett samarbeid med MT’s Design avd. og ingeniør team
• Reiseaktivitet må påregnes
KVALIFIKASJONER
• Relevant utdanning og erfaring fra salgsarbeid i maritim sektor
• Erfaring fra verft, rederi og/eller fartstid fra skip vil være en fordel
• Gode kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig
PERSONLIGE EGENSKAPER
• Kontaktskapande og samarbeidsvillig
• Positiv, strukturert og ansvarsbevist
• Evne til å kommunisere og skape relasjoner både internt og eksternt
• Representere selskapet på en god måte
• Evne til å ha oversikt og være resultatorientert
VI KAN TILBY
• Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt internasjonalt faglig
design- & engineering- miljø, med selvstendig jobbing og i team. Godt arbeidsmiljø
med konkurransedyktige betingelser. Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Arbeidssted: Dragsund i Herøy kommune

KONTAKTPERSON
Richard K. Gjerde - Sales Director - tlf. 90 20 80 14
Svein-R. Gjerde - CEO - tlf. 911 89 888

SØKNAD SENDES TIL
Arild Hatløy - CFO/HR - ah@marinteknikk.no

SØKNADSFRIST:
www.marinteknikk.no
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