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Company Name Infiniti Medical
Location Stockholm
Job Description
Infiniti Medical är en betydande leverantör och återförsäljare av medicintekniska produkter inom
svensk, norsk och dansk sjukvård.
Det svenska bolaget har huvudkontoret lokaliserat i Täby och företaget representerar globalt
väletablerade leverantörer som är väl kända för sina produkter av högsta kvalitet.
Infiniti Medical vill nu utöka sitt säljteam med en produktspecialist inom sitt produktsegment
avseende anestesi, intensiv- och akutsjukvård område Mellansverige.
Om du har en sjukvårdsbakgrund inom anestesi och lockas av att vara en del av ett företag som
lägger stort fokus på klinisk kompetens, produktkvalitet samt nära och personliga kundrelationer då kan du vara rätt person för denna tjänst!
Om tjänsten
Som produktspecialist hos Infiniti Medical kommer du att ansvara för försäljningen inom ditt distrikt
där du löpande bearbetar vårdpersonal samt beslutsfattare på sjukhus, landsting och delvis även
kommuner.
Du kommer arbeta nära dina säljkollegor och ingå i ett team med lång klinisk erfarenhet och
erfarenhet av försäljning medicintekniska produkter.
Tillsammans arbetar ni för att bygga och bibehålla starka kundrelationer samt behålla och öka
företagets redan starka marknadsandelar.
Resor ingår tjänsten samt uppskattningsvis ca 50 övernattningar per år lite beroende på var du är
bosatt.

Kvalifikationer
Klinisk kunskap och erfarenhet inom anestesi är ett krav
Erfarenhet som säljare/produktspecialist inom den medicintekniska branschen är meriterande
Giltigt B-körkort
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Flytande i engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är utåtriktad, förtroendeingivande och pedagogisk.

Det är viktigt att du har ett visst tekniskt intresse, samt att du är ordningsam och självständig.
För att lyckas i tjänsten är du driven, har lätt för att skapa långsiktiga relationer och brinner för
försäljning och hög kundservice.
Du har här chansen att bli en del av ett företag i en tjänst med mycket frihet under eget ansvar!
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Infiniti Medical med Moveup Consulting.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryteringskonsult Annie Sjölund 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.
Om företag
Infiniti Medical representerar globalt väletablerade leverantörer som är kända för sina produkter av
högsta kvalitet. Vi erbjuder ett omfattande sortiment från många olika tillverkare av
sjukvårdsutrustning och vi har högsta kreditvärdighet.
Med kunskap och kvalitet som ledord förser vi svensk, norsk och dansk sjukvård samt
hälsoväsendet med sjukvårdsutrustning. Vi vänder oss också till privatpersoner och företag med
produkter som ökar säkerheten i hemmet, på arbetsplatser samt i offentliga miljöer och lokaler.
Vårt företag står för ett noggrant urval – när du investerar i våra produkter gör du ett tryggt och
säkert val, eftersom vi har initierad inblick i marknaden och har valt ut ett högkvalitativt sortiment
utifrån vår spetskompetens inom området. Det är vår kvalitetsgaranti till dig som kund.
Vi som arbetar på Infiniti Medical har lång klinisk arbetslivserfarenhet från sjukvården. På så vis vet vi
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hur kundens arbetsmiljö ser ut och vilka krav och förutsättningar som finns. Detta tillsammans med
vår mångåriga erfarenhet som leverantör av utrustning till svensk och utländsk sjukvård, gör att du
som kund kan känna dig trygg med Infiniti Medical.
Det som skiljer oss från andra distributörer av medicinsk-teknisk utrustning är vår flexibilitet.
Infiniti Medical är helt enkelt ett mindre och snabbare företag som enkelt anpassar sig efter dina
behov.
Vi har en nära kundkontakt och skapar en personlig relation till dig som kund. Detta är en del av den
trygghet och säkerhet som vårt erbjudande bygger på.
Infiniti Medical är certifierat enligt standarden ISO 9001:2015 samt miljöcertifierade enligt standarden
ISO 14001:2015.
Vi arbetar för att vara en trygg och säker leverantör för dig som kund, både vad gäller
produktkvalitet och klinisk kompetens.
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/

