Myyjä, Life Science asiantuntijapalvelut
Työnkuvaus
Toimintamme jatkaa kasvuaan ja siksi vahvistamme nyt organisaatiomme myyntitiimiä. Haemme
vakituiseen työsuhteeseen Life Science asiantuntijapalveluiden myyjää osaksi Helsingin toimiston reipasta
joukkoa. Myytävänä tuotteena ovat konsernimme laboratorioiden korkealuokkaiset ja erittäin laajan
valikoiman analyysipalvelut pääasiassa ympäristösektorille. Asiakkaamme puolestaan koostuvat sekä
yksityisen että julkisen sektorin erilaisista projektinhallinta- tai asiantuntijaorganisaatioista ja urakoitsijoista.
Vaalimme hyvää asiakaspalvelua ja rakennamme pitkää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, joten
yhteydenpito asiakkaisiin on säännöllistä ja tiivistä. Toimialueenamme on koko Suomi, mutta toiminta
keskittyy vahvasti suurimpien kaupunkien alueille.

Työtehtäviin kuuluvat:
•
•
•
•
•
•

Tärkeä asema asiakasrajapinnassa osana paikallista myyntitiimiä
Analyysipalvelukyselyihin liittyvä taustatietojen selvittely kansainvälisen asiantuntijaverkostomme
kanssa, tarjousten ja palveluratkaisujen tekeminen sekä vastaaminen asiakkaille
Nykyisten asiakassuhteiden ylläpitäminen sekä uusasiakashankinta
Mahdollisten projektiluonteisten tehtävien tekeminen
Mahdollisesti myyntiin liittyvät asiakastapaamiset, neuvottelut ja markkinointitapahtumat sekä
niiden valmistelu
Myynnin ja markkinoinnin tukitehtäviä

Mitä odotamme sinulta
Sinulla on kemian alan koulutus ja omaat mahdollisesti laboratorioalan työkokemustakin. Mahdollinen
kaupallisen alan koulutus katsotaan eduksi. Nautit myyntityöstä ja sen tarjoamasta vuorovaikuttamisesta.
Sinulle asiantuntijapalveluiden myyntiin liittyvä jatkuva oppiminen ja asiakkaiden erilaisten kysymysten
ratkaiseminen, välillä nopealla aikataululla, on mielenkiintoinen lisä työssä. Omaat taidon kuunnella, kyvyn
hahmottaa asiakkaan tarpeet ja etsiä niihin sopivat palvelut. Luonteeltasi olet tavoitehakuinen ja omaat
kyvyn nähdä mahdollisuuksia haastavissakin tilanteissa
•
•
•
•
•

Olet positiivinen, energinen ja ripeä otteissasi sekä luontaisesti asiakaspalveluhenkinen
Olet tarvittaessa valmis matkustamaan ja sinulla on ajokortti sekä mahdollisesti oma auto
Kommunikoit sujuvasti suomen- ja englanninkielellä sekä suullisesti että kirjallisesti
Omaat hyvät ATK-taidot ja olet kiinnostunut mahdollisuudesta käyttää erilaisia järjestelmiä
Sinulla on mahdollisuus joustaa työajoissa työtilanteen niin vaatiessa

Tarjoamme sinulle
Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä hyvämaineisessa, kansainvälisessä, kehittyvässä yrityksessä sekä
hyvän ja ammattitaitoisen tiimin tuen. Saat mahdollisuuden työskennellä mukavien työkavereiden ja
asiakkaiden parissa. Pääset laboratorioalan näköalapaikalle verkostoitumaan mielenkiintoisten tehtävien
parissa, saat haastaa itsesi sekä mahdollisuuden kehittyä alan ammattilaiseksi.
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Työ alkaa elokuun aikana tai sopimuksen mukaan. Hakuaikaa on 22.7.2022 asti, mutta paikka voidaan
täyttää myös heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi osoitteeseen jari.hautala@alsglobal.com ja
satu.mustonen@alsglobal.com.

Lisätietoa tehtävästä antaa toimitusjohtaja Jari Hautala (puh. 050 420 1205) ke 22.6. klo 10-11 ja ma 27.6.
klo 11-12.
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