3M Hälsovård söker Produktspecialist, Mellansverige/Femklövern
3M tillhandahåller produkter och tjänster genom fem affärsområden. 3M Hälsovård levererar innovativa och pålitliga produkter
som hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att förbättra kvaliteten på vården. Vi är en global ledare inom medicinska produkter,
dentalprodukter, läkemedelstillförsel samt hälsoinformationssystem.

Vi växer och söker nu en säljande produktspecialist
till en ny tjänst!
Du får möjlighet att ingå i ett kreativt team och bli distriktsansvarig
för försäljning av våra produkter inom bl.a. sårläkning, kompression, IV-förband och hudskydd. Produkterna vi arbetar med har
kända varumärken, såsom Tegaderm™, Coban™, Micropore™, och
Cavilon™.
Din roll
Sjuksköterskor, läkare och övrig sjukvårdpersonal är viktiga kunder
till oss och målet är naturligtvis att ge marknadens bästa service.
Ambitionen är att bygga upp och bevara långsiktiga relationer med
våra kunder, vilket kräver ett starkt engagemang. Som produktspecialist kommer du att ge produktinformation, hålla utbildningar
och arrangera seminarier för sjukvårdspersonal och inköpare samt
skapa efterfrågan på våra produkter. För att lyckas med detta tror
vi att du har ett brinnande intresse för försäljning, god pedagogisk
förmåga och en stark drivkraft.
Distrikt femklövern omfattar Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Södermanland. Du kommer arbeta mot sjukhus, primärvård
och kommuner. Du bör räkna med ca 30-40 övernattningar per år.
Lämplig bostadsort är centralt i distriktet t.ex. Uppsala.

Vem är du?
Vi söker dig som har en bakgrund som sjuksköterska gärna med
erfarenhet inom anestesi/IVA eller inom sårbehandling. Erfarenhet
av försäljning är mycket meriterande. I övrigt önskar vi att du har
goda kunskaper i engelska samt PC-vana. B-körkort är ett krav.
Personliga egenskaper värderar vi högt och för att du skall trivas
hos oss bör du tycka om att arbeta med stort personligt ansvar. Vi
arbetar i en miljö där du har möjlighet att påverka ditt arbete och
få gehör för dina ideér. Du skall vara positiv och flexibel och ha
förmågan att motivera och inspirera kunder och kollegor.
Ansökan
Passar Du in i ovanstående profil och är intresserad av ett
stimulerande arbete i ett spännande företag? Välkommen att söka
tjänsten, gärna så snart som möjligt då vi hanterar ansökningar
löpande, dock senast den 4 juni 2013. I den här rekryteringen
samarbetar vi med We Select och din ansökan med CV och personligt brev skickar du till karin.erjeby@weselect.se. Vid frågor är
du välkommen att ringa Karin Erjeby, tel. 0707-210306.

3M Svenska AB är ett helägt dotterbolag till 3M Company, som grundades 1902 i USA. Idag marknadsför 3M mer än 8 000 produkter i Sverige och
50 000 produkter i hela världen. I Sverige omsatte 3M drygt 1,9 miljarder kronor år 2012. För hela koncernen var motsvarande siffra 30 miljarder dollar.
3M Svenska AB har ca 600 anställda och huvudkontor i Sollentuna. För mer information, se www.3M.com eller www.youtube.com/user/3M.

