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PRODUKTSPECIALIST-KIRURGI TILL DISTRIKT MITT/NORR
Posted on 17 december, 2021

Company Name Kungshusen
Location Stockholm
Job Description
Är du en driven säljare/produktspecialist, med branschvana, som vill arbeta i ett trevligt team inom
medicinsk teknik? Eller har du vårdbakgrund och erfarenhet av kirurgi och diatermi och vill använda
dina kunskaper i rollen som produktspecialist?
Genom ett nära samarbete med leverantörer strävar Kungshusen efter att erbjuda sina kunder den
bästa tänkbara teknologin som finns tillgänglig. Vill du vara med på resan framåt? Välkommen till
Team Kungshusen!
Rollen
I ditt arbete kommer du skapa och bygga långsiktiga relationer med dina kunder som är kirurger,
sjuksköterskor, medicintekniker och inköpare. Du är produktspecialist för ditt distrikt ”Mitt/Norr” där
du ansvarar för försäljning av utrustning från främst ERBE och Med-Star. Du är en del av ett team
som består av ytterligare två produktspecialister samt en produktchef och du rapporterar till vår
försäljningschef.
I arbetsuppgifterna ingår
Göra strategiska planer och sätta upp mål för hur du ska lyckas med din försäljning
Driva din region framåt genom att ta ansvar för att genomföra möten, demonstrationer och
utbildningsinsatser hos dina kunder
Analys av försäljning och marknadsutveckling i ditt distrikt samt identifiera möjligheter för
kontinuerlig utveckling
Delta i mässor, utställningar och kurser tillsammans med dina kollegor

Din profil
Vi söker dig som är utåtriktad, social, självständig och genuint intresserad av att skapa
relationer
Du har ett par års erfarenhet av att arbeta med försäljning av medicintekniska produkter
Du kan även ha en vårdbakgrund och vara intresserad av att använda dina kunskaper, gärna
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inom kirurgi och diatermi, i rollen som produktspecialist
Vi ser helst att du bor i Mälardalsområdet
Meriterande är lämpliga kvalifikationer inom området, så som till exempel eftergymnasiala
studier inom vård, teknik eller liknande
Du behärskar svenska och engelska i tal och skift
Du har B-körkort

Naturligtvis erbjuder vi utbildning på produkterna, både vid huvudkontoret och hos våra
leverantörer.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Kungshusen med Moveup Consulting. Vid frågor gällande tjänsten
kontakta rekryteringskonsult Annie Sjölund Telefon 0733-602984
Vänligen skicka din ansökan i form av CV samt personligt brev till annie.sjolund@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.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om företag
Kungshusen har mer än 40 års expertkunskap och försäljningserfarenhet inom kirurgi, diatermi samt
stel och flexibel endoskopi.
Vårt huvudkontor ligger i vackra Mariefred, där vi även har nya fina lokaler för utbildning och kurser.
Vi är idag 18 personer uppdelade i tre divisioner, Kirurgi, Urologi och Gastro, med egen
serviceorganisation i Mariefred.
Consultant Name Annie Sjölund
Consultant Number 0733-602984
Consultant Email annie.sjolund@moveup.se
Cosultant Linkdin https://www.linkedin.com/in/annie-sj%C3%B6lund-8997048a/

