
 

Ønsker du å selge måleløsninger til elektronikkindustrien? 

Salgsingeniør - innesalg. 

Arbeidsgiver:  4TEST Instrument AS 

Stillingstittel:  Salgsingeniør- innesalg 

Sted:  Høvik (Oslo) 

Søknadsfrist:  11. januar 2019 

Stillingstype: Fast stilling 

Dette er 4TEST 

Har du et ønske om å være del av en markedsledende bedrift i vekst? Da har vi jobben for deg! 

DU FÅR EN VARIERT HVERDAG HVOR DU ER MED PÅ Å BIDRA I BRANSJENS UTVIKLING  

4TEST utgjør sammen med sine leverandører et avansert fagmiljø innen måleinstrumentering av 
elektroniske størrelser.   

4TEST AS søker en ingeniør, gjerne nyutdannet, til teknisk salg, produktveiledning og support ved vårt 

kontor på Høvik i Bærum. Vi tilbyr spennende karriere muligheter hvor den rette personen arbeide med 

og supportere utviklingen av Norsk elektronikkindustri, forskning og produksjon. Du vil adressere en stor 

mengde forskjellige applikasjoner, alt fra F35 jagerfly til kraft elektronikk, halvledere og universitets 

forskning.  4TEST tilbyr verdens mest avanserte måleinstrumenter og systemer til bruk i elektronikk 

industri samt forskning og utdannelse.  

Keysight Technologies er markedsleder og verdens største produsent av instrumenter for måling av 

elektroniske størrelser. De er anerkjent i markedet som leverandør av produkter som kombinerer høy 

ytelse med god kvalitet, og som ligger i front med hensyn til utvikling av ny teknologi. 

DU INTERESSERER DEG FOR DE NYESTE TEKNOLOGIER OG DU HAR GODE 
KOMMUNIKASJONSEGENSKAPER 

Hos 4TEST tilbyr vi måleinstrumenter og løsninger med høyeste ytelse og kvalitet til den norske 

elektronikkindustrien. De er essensielle verktøyer for utvikling og produksjon av elektroniske produkter.   

Vi setter kunden i sentrum og fungerer som deres sparringspartner, for å finne den beste løsning som 

oppfyller de tekniske krav og budsjetter.  

http://www.4test.no/


Søkeren må: 

 Ha teknisk utdannelse, Elektronikkingeniørbakgrunn med Bachelor, Master eller tilsvarende 

erfaring 

 Ha evner og interesse for salg og support samt være resultatorientert 

 Ha kommersiell teft og jobbe strukturert, analytisk og målrettet 

 Kunne kommunisere flytende på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

 Ha gode evner til å kommunisere per telefon 

 Ikke ha hindringer for eventuelle sikkerhetsklareringer 

I tillegg innehar søkeren flere av de følgende egenskapene: 

 Erfaring innenfor bransjen eller andre typer av teknisk salg vil være nyttig, men er ikke et krav 

 Du fremstår som en løsningsorientert person med gode samarbeidsevner og fleksibilitet 

 Forståelse for og interesse for salg og support 

 4TEST SOM ARBEIDSPLASS 

4TEST tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med utviklingsmuligheter.   

Jobben vil gi en stor kontaktflate mot den norske elektronikkindustrien og mulighet for karriereutvikling 

i 4TEST.  

Vi tilbyr løpende opplæring i samarbeid med og hos våre utenlandske forretningspartnere.   

Noe reising må påregnes. 

Vi tilbyr gode konkurransedyktige betingelser. 

Søknadsfrist: 11. januar 2019 

Arbeidssted: Høvik., (Oslo) 

Kontaktperson: jonny.langmyren@4test.no, telefon 67 10 10 85 

Om arbeidsgiveren 4TEST Instrument AS 

4TEST Instrument AS ble startet i 2002 og er en ledende leverandør av måleteknologi til den norske 

elektronikkindustrien.  Med våre sterke samarbeidspartnere som Keysight Technologies og Amplifier 

Research mm., imøtekommer vi de fleste målebehov for både norsk forskning, utdannelse og 

elektronikkindustri.  Arbeidsplassen er i Fjordveien 3, 1363 Høvik.   
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