Salgskonsulent med teft for salg av grafiske løsninger
Stibo Complete er midt i en svært positiv utvikling, hvor det fortløpende tilføres nye produkter og løsninger
til et allerede omfattende produktsortiment. For å hjelpe oss videre søker vi en ny salgskonsulent med base
på kontoret vårt i Nydalen i Oslo.
Jobben
Primæroppgaven blir salg av trykkløsninger (arktrykk, digitaltrykk, rotasjonstrykk og storformatprint), nettløsninger som for eksempel markedsføringsportal med tilhørende nettbutikk, samt ulike løsninger for distribusjon og effektmåling.
Du blir en del av den norske salgsorganisasjonen vår og kommer til å arbeide selvstendig med utgangspunkt
fra salgskontoret i Oslo. Samtidig blir du også en viktig del av vår store skandinaviske salgsorganisasjon. Det
daglige salgsarbeidet foregår i tett samarbeid med vårt dedikerte team av kompetente medarbeidere innen
alle forretningsområdene våre.
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Du har følgende kjennetegn:
• god lagspiller
• tilpasningsdyktig
• serviceinnstilt
• motivert
• ståpåvilje
• utadvendt med en positiv holdning
• selvstendig og strukturert
Den grafiske bakgrunnen din er ikke avgjørende, men kjennskap til grafisk produksjon er viktig. Vi ser for oss at
du har vært engasjert i salg og produksjon av markedsføringsprodukter, og at du har levert solide resultater.
Ønsker du å høre nærmere om jobben, er du velkommen til å kontakte markedssjef Ejvind Holm på telefon
+47 488 92 565. Søknaden din sendes på e-post til: ejho@stibo.com. Vi behandler alle henvendelser og søknader konfidensielt.

Stibo Complete er en av Skandinavias største grafiske virksomheter og tilbyr fysiske markedsføringsløsninger til et
bredt spekter av skandinaviske kunder – blant annet utgivere av magasiner/tidsskrifter, reklametrykksaker og kataloger. Videre tilbyr vi totalløsninger til blant annet detaljhandelskjeder innen POS-materialer, butikk- og utendørs
løsninger, arrangementsmaterialer samt distribusjon.
Stibo Complete består av virksomhetene Stibo Graphic, Color Print, Scanprint, Sörmlands Printing Solutions,
Stibo Media, Gigant Print og Distribution Plus. Vi har rundt 500 medarbeidere i Danmark, Norge og Sverige.

