
Vi søker tekniske selgere
Vi søker tekniske selgere for våre plug & play-
systemer med porttelefoner, adgangssystemer 
og informasjonstavler tilpasset dagens teknologi.

Vi søker deg som ønsker å bli en del av et spennende og godt arbeidsmiljø i vekst. 

www.steplock.no

Når det må fungere.

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter: 
• Erfaring med kundekontakt, salg og presentasjon 
• Bransjeerfaring er en fordel, men ikke et krav 
• Tillitsskapende 
• Pålitelig og strukturert 
• God muntlig/skriftlig norsk og engelsk 
• Førerkort klasse B
 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver  
vil være: 
• Oppfølging av kunder, markeder og aktiviteter 
• Relasjonsbygging 
• Salgsfremmende tiltak 
• Salg 
• Prosjektoppfølging 
 

Personlige egenskaper: 
• Fleksibel og selvstendig, men samtidig en lagspiller 
• Vi legger vekt på evne til å stå på i et hektisk miljø 
• Godt humør 
• Generelle datakunnskaper 
• Kundeorientert 
• Samarbeidsvilje 
 

Vi kan tilby: 
• Å være del av et selskap i sterk vekst 
• Et spennende og kunnskapsrikt miljø 
• Et fantastisk team med lang erfaring 
• Tjenestebil 
• God produkt- og fagopplæring 
• Gode muligheter for personlig utvikling 
• Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale

Steplock Norway AS 

Salgskonsulent 

Landsdekkende. Kontor i 

Drammen eller etter avtale. 

Snarest 

Fast 

Etter avtale

Arbeidsgiver: 

Stillingstittel: 

Sted: 

 

Frist: 

Varighet: 

Tiltredelse: 



Steplock Norway AS, Øvre Storgate 86, 3018 Drammen, Norway
+47 23 00 30 00      |      post@steplock.no      |      www.steplock.no

www.steplock.no

Er du personen vi søker?  
 

CV og søknadsbrev sendes til anders.moller@steplock.no  

Samtlige henvendelser og søknader behandles konfidensielt.  

Vi ser frem til å høre fra deg. 

Om Steplock Norway AS 

StepLock er markedsledende innen elektromekanisk låsing. Funksjonalitet 
og driftssikkerhet er produktegenskaper som kan være livsviktige i vår 
bransje og er noe vi aldri går på kompromiss med. Vi er stolte av våre 
produkter og at våre holdninger alltid ivaretar vårt motto: Når det må 
fungere. 

Våre innovative produkter samles under varemerket STEP. Samtlige 
produkter består av solide konstruksjoner med en stor andel rustfritt 
stål, med høy slitestyrke og høy korrosjonsbeskyttelse. STEP tåler en høy 
åpningsfrekvens og er utstyrt med patenterte teknikker som både høyner 
driftssikkerheten i dørmiljøet og forlenger produktets levetid. 

StepLock Norway er en godkjent Mesterbedrift. Vi har lang erfaring 
og veldig høy teknisk kunnskap om dørmiljø og ikke minst våre egne 
produkter. Alle våre tekniske selgere har fagbrev. I Drammen, har vi 
hovedlager for Norge. Vi er alltid tilgjengelig for våre kunder og andre 
samarbeidspartnere.

Når det må fungere.

Anders Møller 

Tlf: 23 00 30 01 

www.steplock.no


