
Industrivisualisering AS (INVIS) holder til i Glomfjord Industripark i Meløy kommune, Nordland. Vi er stolte over å ha etablert en teknologiarbeidsplass 

med høyt kompetente ingeniører som leverer tjenester i Meløy, tillegg til å ha en fin portefølje med kunder utenfor kommunegrensen.

Våre 12 ansatte jobber hver dag med en ambisjon om å overgå våre kunders forventning. Dette er grunnlaget i vår reise mot vår visjon «Din utfordring 

– vår lidenskap, for ei fremtid i nord». Vi er trygge på at vi har muligheter til å utvikle oss innenfor flere fagfelt og bransjer. Vi søker derfor etter en 

kapasitet som kan bidra til å bygge opp markedsavdelingen vår.

Arbeidsoppgaver
• Bygge videre på vår relasjon med eksisterende kunder

• Arbeide aktivt med salg av våre tjenester mot eksisterende 
og nye kunder

• Deltakelse i kundemøter

• Se muligheter og være konstruktiv og løsningsorientert

• Ansvar for å utarbeide handlingsplan innen salg og marked 
iht. vår visjon og forretningsplan

• Noe reisevirksomhet må forventes i forbindelse med å 
bygge kunderelasjoner samt oppfølging av potensielle leads

Vi kan tilby
• Interessante utfordringer

• Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning

• Usedvanlig gode muligheter til å være med på å forme sin egen 

arbeidsplass samt påvirke bedriftens videre utvikling

• Ungt miljø med nysgjerrighet på å ta i bruk ny teknologi

• Industrikultur og en direkte positiv påvirkning på lokalmiljøet

Salgs- og markedsansvarlig
Du er god i møte med mennesker, interessert, lyttende og har evne til å sette deg inn i kundens behov.

Kvalifikasjoner
• Gode salgsevner

• Teknisk utdannelse kan være en fordel, men ingen forutsetning

• Erfaring med å arbeide selvstendig med salgs- og markedsarbeid

• Løsningsorientert, strukturert, selvstendig, nøyaktig og 

systematisk

• God teknisk forståelse og evne til å tilegne seg kunnskap om nye 

fagområder

• Svært god på å kommunisere muntlig og skriftlig, både på norsk 

og engelsk

• Førerkort klasse B

For spørsmål om stillingen, evt. andre spørsmål:

Pål Einar Olsen, tlf. 975 49 580  pal.einar@invis.no


