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Company Name Carl Zeiss
Location Göteborg, Malmö, Stockholm
Job Description
För att ytterligare stärka det nordiska säljteamet söker Carl Zeiss en Account Manager inom
Ögonkirurgi. Lämplig placeringsort för tjänsten är Göteborg, Malmö eller Stockholm, distriktet
kommer anpassas efter din bostadsort.
Om rollen
I rollen som Account Manager ansvarar du för att öka kundportföljen och omsättningen i distriktet
genom kundbesök samt utbildningar och rådgivning inom produktområdet. Du ska vidare identifiera
och utveckla prioriterade kunder genom din förståelse för kundens verksamhet och övergripande
behov. En viktig del av rollen är att bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer inom
ögonkirurgiområdet för att uppnå maximal kundnöjdhet. Du ansvarar, tillsammans med dina
kollegor, för hela arbetsflödet inom ögonkirurgi med fokus på intraokulära linser och
förbrukningsartiklar. ZEISS har marknaden mest kompletta portfölj inom ögonområdet.
Du planerar effektivt och målinriktat din egen tid, besöker relevanta mässor och konferenser och
bygger ett starkt nätverk i branschen. Tjänsten rapporterar till den nordiska försäljningschefen för
området och du kommer ha ett nära samarbete med dina nordiska säljkollegor,
serviceorganisationen samt funktioner i Tyskland kring produktutveckling och utbildningar.
Vi söker dig som har:
-Högskoleexamen – om du är optiker eller sjuksköterska är det meriterande men inget krav
-Säljerfarenhet, med fördel inom ögonområdet, mot sjukhus och/eller privata kliniker
-Erfarenhet ifrån operationsmiljö är meriterande
-God systemvana i Office-paketet
-Flytande i svenska och engelska
-Giltigt körkort
Personliga egenskaper vi värdesätter är ett starkt inre driv och att du trivs i en självständig roll med
hög aktivitetsnivå. Du ska vara kundorienterad, målinriktad och ha en förtroendeskapande
personlighet samt stark kommunikativ förmåga. Som person har du lätt för att skapa nya relationer
och samarbeten.
Vad kan Carl Zeiss erbjuda dig?
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-Du har här chansen att bli en del av ett globalt företag vars mål är att bidra till tekniska framsteg
inom medicinsk teknologi samt att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal världen över att förbättra
livskvaliteten för sina patienter.
-Du erbjuds en spännande och varierande roll med mycket frihet under ansvar.
-Företaget och affärsområdet står inför ett spännande skede med flera kommande lanseringar som
kommer stärka produktportföljen.
-Du erbjuds goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Carl Zeiss med Moveup Consulting.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryteringskonsult Jelena Dogas på telefon 0700278612 eller
via mail på jelena.dogas@moveup.se
Vänligen skicka din ansökan i form av CV samt personligt brev till
jelena.dogas@moveup.se
Genom att skicka din ansökan ger du också ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter,
inklusive CV & personligt brev samt att vi äger rättigheten att dela dessa uppgifter med tredje part (vår
uppdragsgivare).
Samtycket kan du återkalla när du vill.

Om företag
ZEISS is an internationally leading technology enterprise operating in the fields of optics and
optoelectronics. In the previous fiscal year, the ZEISS Group generated annual revenue totaling 7.5
billion euros in its four segments Semiconductor Manufacturing Technology, Industrial Quality &
Research, Medical Technology and Consumer Markets (status: 30 September 2021).
For its customers, ZEISS develops, produces and distributes highly innovative solutions for industrial
metrology and quality assurance, microscopy solutions for the life sciences and materials research,
and medical technology solutions for diagnostics and treatment in ophthalmology and
microsurgery. The name ZEISS is also synonymous with the world's leading lithography optics,
which are used by the chip industry to manufacture semiconductor components. There is global
demand for trendsetting ZEISS brand products such as eyeglass lenses, camera lenses and
binoculars.
With a portfolio aligned with future growth areas like digitalization, healthcare and Smart Production
and a strong brand, ZEISS is shaping the future of technology and constantly advancing the world of

Moveup
Erfarenhet. Driv. Kvalitet

Account Manager Ögonkirurgi
https://www.moveup.se/jobs/account-manager-4/

optics and related fields with its solutions. The company's significant, sustainable investments in
research and development lay the foundation for the success and continued expansion of ZEISS'
technology and market leadership. ZEISS invests 13 percent of its revenue in research and
development – this high level of expenditure has a long tradition at ZEISS and is also an investment
in the future.
With over 35,000 employees, ZEISS is active globally in almost 50 countries with around 30
production sites, 60 sales and service companies and 27 research and development facilities.
Founded in 1846 in Jena, the company is headquartered in Oberkochen, Germany. The Carl Zeiss
Foundation, one of the largest foundations in Germany committed to the promotion of science, is the
sole owner of the holding company, Carl Zeiss AG.
Consultant Name Jelena Dogas
Consultant Number 0700278612
Consultant Email jelena.dogas@moveup.se
Cosultant Linkdin www.linkedin.com/in/jelena-dogas-78425b4b/

