Mitsubishi Electric söker en systemsäljare/systemkonstruktör
av värmepumpar och luftkonditionering med inriktning mot
konsulter, installatörer och fastighetsbolag
Mitsubishi Electrics fastighetsavdelning Melpro söker en teknisk
systemsäljare/systemkonstruktör inom klimatlösningar i Stockholmsområdet.
Du arbetar med ett brett program utav värmepumpar och energilösningar i bearbetning utav
konsulter och fastighetsbolag.

Löpande arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Konsult och kundbearbetning via besök och inkommande förfrågningar.
Framtagande utav energilösningar, systemuppbyggnad och affärsförslag.
Kontorsplats finns för dig på vårt huvudkontor i Sollentuna.
Räkna med ca 20 resdagar i landet och dagsturer från kontoret.
Uppfylla de sälj- och lönsamhetsmål som är satta för respektive affärsområde.
Planera och genomföra marknadsaktiviteter.
Kontinuerligt avrapportera till Melpro team leader.

Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk konstruktion och eller teknisk försäljning inom värme, kyla och
ventilation.
I denna roll är det viktigt att du har ett tekniskt intresse och förståelse för våra produkter, ett
eget driv samt förmåga att driva på för att implementera nya produkter. Vi ser även att du är
en förtroendeingivande, flexibel och relationsbyggande person.
I tjänsten ingår administration, det innebär att du ser detta som en naturlig del av arbetet
och att du är noggrann samt strukturerad. Du behöver kunna tala och skriva svenska och
engelska obehindrat.
Anmäl ditt intresse för tjänsten snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka din ansökan och CV till hr@se.mee.com, märk den med Melpro.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Torbjörn Flodén på
torbjorn.floden@se.mee.com eller telefon 070-5695793.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav.
Tjänstebil ingår..
Mer information om Mitsubishi Electric hittar du på www.mitsubishielectric.se

Genom att skicka in din ansökan samtycker du att dina uppgifter registreras och behandlas i rekryteringssyfte
enligt vår policy för hantering av personuppgifter. Via länken kan du hitta fullständig information om hur vi
behandlar dina personuppgifter Hantering av personuppgifter

