
Säljare för östra och norra Sverige

Du måste:
• brinna för att förstå kundens behov och kunna  
   erbjuda rätt lösning
• älska att göra bra affärer, gilla win-win
• tycka att det är självklart att överträffa 
   kundens förväntningar
• förstå och jobba väl med ROI
• effektivt och självständigt planera din tid
• kunna arbeta disciplinerat och effektivt i CRM-stöd
• uppskatta att få resa, ungefär häften av arbetstiden

Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av offentlig upphandling. 
• bakgrund i trafikskola eller som lärare för  
   anläggnings-,  transport-, eller naturbruksmaskiner
• jobbat med fältförsäljning

Övrig information: 
Start: Jan-mars 2020 
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Mellan Örebro och Stockholm 
Skicka ansökan till job@tenstarsimulation.com  
Frågor: Freddy Lund +46 706 56 45 33  
www.tenstarsimulation.com

Vår mission är:
att minimera utsläpp, öka effektivitet och förbättra 
säkerhet under och efter utbildning av maskinförare 
inom anläggning, transport och naturbruk.

Tenstar Simulation är:
världsledande och har ca 35 anställda medarbetare 
varav ca hälften är ett unikt utvecklingsteam bestående 
av spelutvecklare och civilingenjörer.  Resten av vårt 
dedikerade team jobbar med produktion, sälj och 
support med fokus i Europa även om försäljning sker 
till hela världen. Vi är en arbetsplats där kreativitet 
och egna initiativ står högt på agendan, såväl som god 
stämning som goda resultat. Vårt huvudkontor ligger i 
Tanumshede i norra Bohuslän.

Vår produkt är:
ett simulatorbaserat utbildningsverktyg för skolor,
utbildningsföretag och maskintillverkare över hela
världen. Vi använder det senaste inom spelteknik för
att skapa programvara med grafik i världsklass som
kombineras med hårdvara för att ge realistiska virtuella
utbildningsmiljöer.

Vi tycker att förtroende, effektivitet och utveckling är
hörnstenar i en sund verksamhet, det måste du också
tycka.

Vi söker:
dig som är utåtriktad med förmåga att lätt skapa kontakt och utveckla goda relationer. Du har ett starkt driv och 
en vilja att utvecklas i ett snabbväxande företag som vill förändra vår värld till det bättre. Vår lösning utmanar 
gamla metoder vilket kräver att du är engagerad med en stark övertygelse och vilja att tänka nytt och utmana det 
etablerade.


