TechROi Engineering söker dig som vill ta nästa steg i karriären
och följa med oss på en expansiv resa.
Beskrivning
I rollen som Affärsutvecklare inom El och Elektronik
erbjuder vi ett stimulerande arbete med stor variation,
rollen innebär mycket eget ansvar men också en stor
flexibilitet och goda möjligheter till karriärsmässig
utveckling. Du kommer att arbeta utifrån givna mål där
vår ambition är att du snabbt skall kunna befordras inom
företaget. Våra kunder är marknadsledande inom sitt
segment och verksamma inom flera olika
ingenjörsområden. Du utgår ifrån vårt kontor i Göteborg
och förväntas kunna resa med egen bil i tjänsten.

Arbetsbeskrivning:
I din roll som Affärsutvecklare förväntas du vara drivande i
nykundsetableringar. Du kommer också att arbeta med
några av våra befintliga kunder. Du kommer att vara
resultatansvarig för ditt eget affärsområde.

Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller liknande relevant utbildning
• Arbetslivserfarenhet inom relevant bransch
• Hög social kompetens
• Noggrann, fokuserad och lätt för att lära
• Körkort
• Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska

Personliga färdigheter
Vi söker dig som har en god administrativ förmåga, är
drivande, utåtriktad och inte räds några utmaningar.
Vi ser att du tar stort eget ansvar och är målinriktad. Du har
god datorvana och mycket goda kunskaper i Office-paketet.

Exempel på arbetsuppgifter:
• Bedriva aktivt säljarbete
• Utforma offerter, avtalsförslag och kontrakt
• Medverka i olika forum såsom mässor events mm.
• Rekrytera personal

TechROi erbjuder ingenjörstjänster inom flertalet olika branscher så som fordons och verkstadsindustri.
Vår kompetenta personal är vår främsta styrka, därför strävar vi efter en god gemenskap och ett flexibelt
yrkesliv.
Våra kontor finns i Trollhättan och Göteborg samt i London. Våra kunder finns främst i södra Sverige men även
utomlands.
Vår vision är att fortsätta växa i Sverige och Europa, därför anställer vi nu fler målinriktade medarbetare

Vi kommer att behandla alla ansökningar och genomföra intervjuer löpande. Då tjänsten kan komma
att tillsättas innan slutdatum tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt.
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Affärsutvecklare El/Elektronik
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