Seabrokers Group leverer et unikt og variert spekter av tjenester til kundene våre. Vi har dyktige
medarbeidere innen skipsmegling, havovervåkning, havnekraner, eiendomsutvikling, eiendomsdrift
og fundamentering.
Sea Surveillance er et selskap i Seabrokers-gruppen med kontor i Bergen. Vi leverer software og integrerte høykvalitetsløsninger for monitorering av offshoreoperasjoner. Våre produkter er
kompatible med de fleste systemer og benyttes ombord på fartøyer, på faste maritime installasjoner,
eller i sentraler langs kysten.
Vårt selskap er i en spennende utvikling, og våre produkter populære som aldri før! For å følge denne
utviklingen trenger vi en:

ERFAREN OG ENGASJERT SELGER

MED
BRED ERFARING OG KONTAKTNETT FRA MARITIM SEKTOR
Som selger i Sea Surveillance må du trigges av aktivt salg og markedsføring av selskapets tjenester innen
skip, offshore, havner, vindmøller og oppdrett. Du må kunne trives utenfor komfortsonen, like å være
synlig, være god på relasjonsbygging og kundeservice. Et bredt nettverk er en stor fordel.

Sea Surveillance er en velfungerende organisasjon med veldig fornøyde kunder. Som selger skal du videreformidle dette og skreddersy løsninger slik at flere kunder kan få oppleve hvor gode våre produkter
er.
Søker bør ha følgende egenskaper:
• God kjennskap til det maritime marked, maritimt utstyr samt regelverk.
• God presentasjonskompetanse
• Gode språkkunnskaper, bla i engelsk.
• God generell nettverks /IT forståelse.
• Mastergrad innen markedsføring. Gode referanser og resultater fra tidligere salgsjobber kan oppveie
for manglende utdannelse.
• Minimum 5 års erfaring.
Videre ønsker vi at du har godt humør, er positiv og glad i folk. Du vil bli endel av gruppen i Bergen,
som er inkluderende og kjennetegnes av serviceinnstilling, godt samarbeid, høyt tempo, godt humør,
romslighet og som har fokus på nye løsninger. Er det gode kandidater fra Stavangerområdet, kan vi finne
en god løsning med kontorplass på Seabrokers hovedkontor på Forus.
Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser som inkluderer pensjons- og forsikringsordninger i tillegg til
andre velferdsgoder.
Skriftlig søknad og CV, merket «Selger SeaSurveillance 2018» sendes via epost jobb@seabrokers.no
innen 9. Juni 2018. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

www.seabrokers.no

