
HR Maskin AS er et datterselskap i RASO-konsernet som i dag har virksomheter innenfor industri, landbruk og lokal olje og gassdistribusjon.  
Konsernet har 38 ansatte og nådde i 2020 en omsetning på totalt 167 mill. kroner.

HR Maskin AS har 3 virksomhetsområder, industri, førerstoler og varme. Selskapet har 14 ansatte og en omsetning på 30 mill. Vi holder til i 
Rakkestad som ligger 75 km sørøst for Oslo.   HR Maskin AS fører kjente og sterke merkenavn innenfor vår nisje av håndholdte maskiner og 
utstyr for bearbeiding av stål og metall.  I HR maskin er vi opptatt av høy levering- og servicegrad, og vi skal være en foretrukket leverandør 
innenfor våre satsingsområder.

Til vår industriavdeling med 5 ansatte søker vi ny dyktig 
kollega som sammen med vårt salgsteam først og fremst 
skal betjene vårt landsdekkende forhandlernett av 
industributikker.  Kontakt og support med sluttbrukere vil 
også være en naturlig del av hverdagen.

Vi ser etter en bidragsyter med stå-på vilje og god løsnings 
orientert gjennomføringevne av praktiske og faglige 
utfordringer.  Nøyaktighet og struktur, orden og ærlighet er 
viktige egenskaper for at vi skal kunne levere ønsket kvalitet 
og løsninger til våre kunder.

Du må være selvstendig og samtidig en god lagspiller.  Du 
må ha evne til å bygge din egen hverdag og gjøremål slik at 
du skaper utvikling og resultater som er i samsvar med våre 
strategier og målsettinger.

Stillingen innebærer planlagt reisevirksomhet. Vi forsøker å 
samle aktiviteter (forhandlerpleie, sambesøk, butikkmesser 
etc.) slik at reisene kan gjennomføres så effektivt som mulig 
gjennom hele året.

Du må også være komfortabel med moderne 
møteteknologi, slik at vi når det er hensiktsmessig 
kan benytte slike verktøy til å erstatte tradisjonell 
reisevirksomhet.

Det er ikke satt noen søknadsfrist. Vi arbeider mot en 
avgjørelse slik at tiltredelse kan skje høsten/vinteren 
-21/22.

Stillingsbeskrivelse
• planlegge, fastsette og gjennomføre forhandlerbesøk
• delta på messer og aktiviteter hos forhandlere
• kurs og opplæring hos forhandlere
• produktdemonstrasjoner hos sluttbrukere
• videomøter og produktdemonstrasjoner
• utarbeide pristilbud
• ordremottak
• internt strategiarbeid

Oppgaver

• kunnskap eller erfaring fra bearbeiding av stål
• erfaring fra salg
• god fremstillingsevne i norsk og engelsk, muntlig og 

skriftlig
• komfortabel med PC og telefon som arbeidsredskap
• førerkort klasse BE

Kvalifikasjoner

• ærlig, hyggelig, omgjengelig
• strukturert og selvstendig
• resultatdrevet lagspiller
• gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

• god pensjons- og forsikringsordning
• personalkjøpsordning
• firmabilordning
• godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

SALGSKONSULENT (utesalg)

Send din søknad til  industrisalg@hr-maskin.no
Alle søknader vi bli besvart og behandlet konfidensielt.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Aage Solbrekke på mobil 916 87 566 (aage@hr-maskin.no) hvis du har spørsmål.


