
 

 
Rohde & Schwarz Norge AS er et datterselskap av Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG i München. Morselskapet 

er en av verdens ledende produsenter av avanserte måleinstrumenter, utstyr for sikker kommunikasjon og 

kringkastingsutstyr. Selskapet omsatte i fjor for ca 2 milliarder Euro og har ca 12.000 ansatte.  

Rohde & Schwarz Norge AS ble etablert i 1994, har i dag 11 medarbeidere og omsetter for ca 70 mill. NOK i året. 

 

Vi søker 

 

Salgsingeniør - måleinstrumenter  
 

Er du godt over gjennomsnittet interessert i ny teknologi? Trives du med tett kundekontakt og høyt 

aktivitetsnivå? Vil du jobbe med salg av tekniske løsninger og produkter? Er svaret ja, da kan dette 

være jobben for deg! 

Som salgsingeniør blir du en del av et team som skal videreutvikle salget av våre måleinstrumenter i 

hele Norge. Du blir ansvarlig for hele salgsprosessen, fra å avtale og gjennomføre møter, skrive tilbud 

og avslutte salget, til å følge opp kunden etter leveranse. Jobben er meget variert og gir deg stor grad av 

frihet under ansvar. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 Salgsarbeid, herunder utarbeidelse av økonomiske og tekniske løsninger for kundene  

 Kundesupport og rådgivning 

 Videreutvikling av et omfattende kunde-/kontaktnett 

 Vedlikehold av internt kontaktnett i Norden og ved hovedkontoret i München 

 

Du: 

 Har bachelor eller lignende innen elektronikk eller telecom 

 Setter kunden i fokus, og motiveres av å finne gode løsninger for kunden 

 Er resultatorientert – du har forretningsforståelse og er god til å bygge langsiktige relasjoner 

 Er pålitelig – du holder det du lover, internt og eksternt 

 Er selvgående og har indre motivasjon for salg og måloppnåelse 

 Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 Bransjeerfaring innen elektronikk, RF eller radiokommunikasjon er en fordel, men nyutdannede er 

velkomne til å søke 

 Liker å reise, jobben innebærer en god del reising i Norge, samt en og annen reise utenlands. 

 Har førerkort kl B 

 God vandel er viktig med tanke på eventuelt senere behov for sikkerhetsklarering – politiattest vil 

kunne være relevant 

 

Derfor skal du jobbe hos oss: 

 Du får stor frihet til å styre din egen hverdag 

 Du blir en del av et trygt og inkluderende arbeidsmiljø i et selskap med spiss fagkompetanse og 

solid økonomi 

 Det blir gitt grundig opplæring og får regelmessige kurs 

 Du vil jobbe med ledende tekniske miljøer 

 Du får konkurransedyktige betingelser og bilordning 

 

Har du spørsmål om stillingen, vennligst ta kontakt med Ove Ladegård på telefon 90474790. 

 

Send søknad via denne portalen: https://tech.interspeedia.com/jobs/40617.51818.47929.1 

 

Søknadsfrist: Snarest. 

 

 

Rohde & Schwarz Norge AS 
Østensjøveien 34 

0667 Oslo 

www.rohde-schwarz.no 

https://tech.interspeedia.com/jobs/40617.51818.47929.1

