
Salgs- og markedsansvarlig  

Ved spørsmål om stillingen kontakt: 

Daglig leder: Per Espen Kjellmann   

Telefon: 90938216  

E-post: perespen@geonord.no 

 

I forbindelse med økt satsning på vekst innenfor salg- service- og tjenesteleveranser søker vi en dyktig og engasjert 

medarbeider til stilling som salgs- og markedsansvarlig.  

Stillingen gir stor frihet til å skape vekst innenfor eksisterende portefølje og se på utviklingsmuligheten for nye 

produkter og tjenester både innen det private og det offentlige markedet. 

   
 

GeoNord as har sin historie tilbake til 1995 da et av Nord Norges første private oppmålingsfirma ble etablert. Gjennom 

de neste 25 årene har selskapet, som nå er et aksjeselskap med kun ansatte i selskapet som eiere, gjennomgått en 

rivende utvikling.  

Vi har ikke bare vært en passiv tilskuer, men har søkt å være med å styre utviklingen.  

B/A bransjen, hvor man finner våre største kunder, er i dag en av de mest digitaliserte bransjene. Samtidig har en 

stadig større del av vår omsetning dreid over til salg og service av måleutstyr samt databehandling og 

datatilrettelegging for våre kunder. 

Vårt egenutviklede landmålings- og prosesserings- og presentasjonsprogram, RigelMap, er en stadig viktigere del av 

vår portefølje og etterspørres i økende grad i det nasjonale markedet. 

Vi er importør og distributør i Norge for Hi-Target landmålingsutstyr og forhandler for produkter fra Hella Maskin as. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: 

• Ta ansvar for selskapets markedsplan og sette 

forventinger og mål i samarbeid med daglig leder 

og avdelingsledere. 

• Planlegging og gjennomføring av salgsutløsende 

aktiviteter med tilhørende budsjettansvar 

• Være oppdatert med konkurrenter og 

markedstrender, og identifisere 

forretningsmuligheter for organisasjonen. 

• Sammen med ledergruppa utvikle strategi og 

handlingsplaner knyttet til salgsaktiviteter og 

markedsføring både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Kompetansekrav: 

Utdanning 

• Relevant utdannelse på minimum bachelor-nivå 

eller tilsvarende. Relevant erfaring innen 

fagområdet og/eller stilling kan kompensere for 

manglende formell utdanning. 

Datakunnskaper 

• God forståelse og bruk av Microsoft Office. 

• Erfaring i bruk av CRM system 

• Evne til raskt å sette seg inn i og kunne bruke de 

datasystemer og verktøy som er relevante for 

stillingen. 

Språk 

• Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig 

 

Erfaring 

• Dokumentert erfaring fra stilling som selger eller 

kundeansvarlig. 

• Erfaring fra Bygg- og Anleggsbransjen, og/eller 

kundesegmenter er ønsket. 

Personlige egenskaper: 

• God teknisk- og forretningsmessig forståelse. 

• Gode formidlings- og kommunikasjonsegenskaper, 

både muntlig og skriftlig. 

• Er selvstendig og har evnen til å jobbe rasjonelt i en 

hektisk hverdag. 

• Utadvendt og løsningsorientert med god 

gjennomføringsevne. 

• Gode samarbeidsevner. 

• Er resultatorientert og målrettet i tråd med 

selskapets strategier. 

• Førerkort klasse B 

Vi tilbyr: 

• En sentral stilling i et engasjert lederteam 

• Spennende utfordringer, personlige og faglige 

utviklingsmuligheter. 

• Konkurransedyktige betingelser. 

• Gode pensjons- og forsikringsordninger. 

•  

• Kontorsted: Alta 

• Stillingen rapporterer til daglig leder. 

• Reisevirksomhet må påregnes. 

 

Geoteknikk/geologi 

Geoteknisk- og tilslags 

laboratorium 

GPR (Ground penetrating radar) 

Landmåling/laserskanning 

Sjøbunn- og 

dronekartlegging  

Bygg- Anleggsteknikk 

GNSS (GPS) måleutstyr 

Totalstasjon, niveller, lasere 

Maskinstyring 

Måling og presentasjon 

 


