Banmark Oy är ett ledande finsk serviceföretag som verkar inom massa- och pappersindustrin. Under våra år i branschen,
har vi utökat vår verksamhet utanför Finlands gränser och försäljning i de nordiska länderna är ett av våra viktigaste
marknadsområden.
För närvarande sysselsätter företaget 50 proffs runt om i världen, var och en med en stark produktkunskap och ett
kundorienterat förhållningssätt. Vi tror på kraften av mänskliga resurser som en grundläggande del av bolagets framgångar.
Vi arbetar som ett team för att säkerställa att oavsett förfrågan kommer vi att kunna reagera snabbt. Denna anda av
teamarbete har resulterat i ett företag som har visat stadig och kontinuerlig tillväxt med stadigt rekord av prestanda med
omsättning över 28 MEUR 2015.

Oy Banmark Ab söker nu en

TEKNISK FÖRSÄLJNINGSINGENJÖR
med erfarenhet från massa- eller pappersindustrin med placering i Mellansverige
Vi erbjuder
Varierande, roligt och aktivt arbete, med stor möjlighet att påverka sin egen vardag. I rollen erbjuder vi dig ansvar
från första dagen i en utmanande och omväxlande arbetsmiljö.
Din huvuduppgift blir aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder, mest inom pappers- och massaindustrin.
Varje kund och tillverkningsprocess är unik och därför anpassar vi applikationer och lösningar utifrån kundens
specifika behov. Detta kan innebära alltifrån att lösa ett specifikt problem som kunden har till att optimera och
effektivisera deras process eller utveckla deras slutproduktkvaliteter. Tjänsten innebär mycket kontakt hos
kunderna och därmed mycket resor i tjänsten.
För att lyckas i det arbetet krävs det att man tycker om att arbeta såväl självständigt som i team, samt att man har
en god teknisk förståelse för processer. Arbetet ställer krav på att kunna driva och leda små och stora projekt
inom industrin, vilket kräver systematiskt och energiskt sätt att arbeta. Den sökande bör ha ett intresse för affärer
och utvecklande av kundrelationer. Den sökande skall känna sig bekväm med att kommunicera på alla nivåer i ett
företag och skall fungera så väl i blåställ som i kavaj.
Vi söker
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet från massa- eller pappersindustrin och/eller har teknisk utbildning
företrädesvis mot pappers- och massaindustrin. Teknisk service hos kund är en del av innehållet i tjänsten varför
vi gärna ser att du har erfarenhet från det. Goda svenska och engelska kunskaper i såväl tal som skrift samt minst
B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg, positiv, nyfiken och engagerad. Du är framåt, gillar att träffa och samarbeta med olika
slags av människor och anser dig ha en bra kommunikations- och samarbetsförmåga. Du trivs i en roll med stor
frihet och tillfredsställs av att arbeta med både processer och människor.
För mer information om tjänsten kontakta Country Manager Lars-Göran Johansson, tel. 070-615 5217.
Välkommen med din ansökan och CV till career@banmark.fi

