
DIVISJONSDIREKTØR - SALG 

Au2mate leverer høykvalitets automatisering- og industriell IT løsninger, hovedsakelig med fokus på prosessindustrien i segmentet mat og drikke.
Vi håndterer alle aspekter i automatiseringsleveransen fra hardware, prosessbeskrivelser/design og software i alle automatiseringssegmenter fra PLC, HMI, SCADA til 
MES og ERP integrasjon.
Gjennom en standardisert metodikk, internasjonale ISA-standarder, kunnskapsdeling og et sterkt team av ingeniører, er vi i stand til å gjennomføre alle typer automati-
seringsoppgaver, fra små oppgraderinger til store ”greenfield” prosjekter.
Au2mate har hovedkontor i Silkeborg i Danmark. Utover det har vi avdelinger i Norge, Dubai, Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Portugal, Nederland, USA og 
Australia.
Som salgsleder i Norge vil du få en nøkkelrolle i bedriften. Primært for salgsarbeid og ledelse av vår norske divisjon, men også strategisk arbeid i Au2mate group. Vi 
søker deg som har erfaring med salg,  faglig tyngde og lederegenskaper for å utvikle selskapet videre.

OPPGAVER:
• Styring av divisjonens ordreinngang i henhold til budsjett
• Delta i strategisk utvikling av Au2mate, både i Norge og internasjonal 
• Deltakelse i / ledelse av markedsaktiviteter og andre salgsfremmende aktiviteter
• Deltakelse i å sikre at prosjekter styres teknisk og kommersielt, i henhold til Au2mate-standarder og avtalte beste praksis
• Delta i / administrere utviklingen av våre salgsverktøy (tilbudsmaler, etc.)
• Videreutvikling av eksisterende kunder og samarbeidspartnere
• Kundeprospektering
• Utarbeidelse av tilbud
• Kontraktsforhandlinger med kunder
• Overlevering av bestillinger til prosjektteamet
• Deltakelse i rekruttering av nye medarbeidere til Au2mate Norge
• HR-aktiviteter, som å gjennomføre årlige intervjuer for medarbeidernes utviklingsplan
• Kontakt og forhandlinger med leverandører

KVALIFIKASJONER:
• Relevant teknisk bakgrunn på bachelornivå, eventuelt relevant erfaring
• Ledererfaring og god forretningsforståelse
• Evne til å forstå kundekrav og tolke disse i automasjonsløsninger
• Erfaring fra meieriprosesser eller lignende prosesser
• Erfaring innen programvareutvikling, prosjektledelse og prosjektsalg 
• Flytende norsk og beherske engelsk skriftlig og muntlig 

PERSONLIGE EGENSKAPER:
• Ønske om å utvikle Au2mate Norge videre i tråd med Au2mate sine visjoner
• Teknisk nysgjerrig og kan omsette ideer og visjon til handling
• Gode mellommenneskelige ferdigheter 
• Kvalitetsbevisst og strukturert
• Du er en person som inngir tillit, er omgjengelig og har gode kommunikasjonsegenskaper, samt er med på å skape et uformelt og trivelig arbeidsmiljø
• God til å dele kunnskap og ikke redd for å spørre kollegaer om råd

AU2MATE TILBYR:
Du vil få en spennende og utfordrende rolle med stor påvirkning i et internasjonalt selskap i vekst. Au2mate har et veldig høyt nivå av profesjonalitet og 
attraktive fremtidsutsikter. 
Vi tilbyr opplæring i vårt eget treningsanlegg, Au2mate Academy, ved hovedkontoret i Silkeborg, Danmark.
Hos Au2mate vil du delta i alle faser av prosjektet, fra salgsledelse, tilbud og bestillinger til overvåking av prosjektgjennomføring og ettersalg. Nøkkelord i 
forbindelse med det daglige arbeidet er frihet og innflytelse under ansvar, uformell og munter omgangstone samt gode arbeidsforhold. 
Jobben utføres primært fra vårt kontor på Bryne, alternativt Ålesund, men noe reising må forventes.
Au2mate tilbyr en attraktiv lønn som samsvarer med dine kvalifikasjoner, tjenestepensjon samt mulighet for eierskap i firmaet.

SØKNAD:
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til Cato Bakke - teknisk direktør på tlf. 468 00 148 / cba@au2mate.no
Søknad med CV sendes cba@au2mate.no

BLI EN DEL AV VÅR NORSKE DIVISJON OG ET INTERNASJONALT 
TEAM INNENFOR AUTOMATISERING OG INDUSTRIELL IT.

WWW.AU2MATE.NO

søker


