Nortek Security & Technology AS er en kunnskapsbedrift som utvikler, importerer, selger og leverer komplette
løsninger og produkter innenfor brannalarm, nødlys, talevarsling og slokkesystemer.
Vi er aktivt med å skrive norske standarder, vi holder i tillegg en rekke kurs og seminarer om dagens forskrifter
og standarder innenfor fagområdene brannalarm, talevarsling, slokking og nødlys / ledesystemer.
Vi har også egne sertifiserings kurs for våre produkter og løsninger.
Selskapet ble etablert i 2010 og vi er i dag 20 ansatte, omsetter for ca. 60 millioner og vokser stadig. Vi holder til
i Mjøndalen med kontorer og lager samt at vi har salgs kontorer i Kristiansand og på Kolbotn.
Vi leverer systemer og løsninger i hele Norge.
Vi har blant annet blitt kåret til Gaselle bedrift flere ganger.

Vi søker nå Key Account Manager
Dersom du søker nye utfordringer i et personlig utviklende og spennende fagmiljø håper vi du
tar kontakt.
Primæroppgavene vil være salg av brannalarm, talevarsling og nødlys.
Øvrige salgsoppgaver vil kunne tilkomme siden bedriften har god vekst og det dukker hele
tiden opp nye muligheter. Geografisk arbeidsområde tilpasses i forhold til hvem vi ansetter.

Vi ønsker en motivert og kreativ person som har de riktige kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fagbrev som elektriker gr. L, S eller tilsvarende
Ingeniørhøyskole, teknisk fagskole eller relevant praksis
Erfaring fra bransjen, enten fra tilsvarende oppgaver eller er «sulten» på nye
utfordringer med et sterkt ønske om å skape resultater
Gode samarbeidsevner med godt humør
Ansvarlig og selvstendig
Ønske om personlig utvikling
Fleksibel, strukturert og målrettet
Førerkort bil

Aktuell og variert praksis kan kompensere for manglende formell utdanning, samt at det kan
være aktuelt og også ansette en uten erfaring som har lyst til å lære med noe erfaring
innenfor elektro / automasjon

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•

Spennende og varierte arbeidsoppgaver med innovative produkter
Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
Mulighet for å jobbe med teknologi som er langt fremme
Gode lønnsbetingelser
Muligheter for personlig utvikling i et sterkt faglig miljø
Bilordning
Fleksibilitet og selvstendighet i jobben

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Daglig leder Øyvin Sylte på tlf. 915 45 174, epost: oyvin@nortek.st
Frist etter avtale, men gjerne så fort som mulig
Skriftlig søknad sendes pr epost til post@nortek.st
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