Regionansvarig säljare av medicintekniska produkter i norra Sverige
Våra duktiga och framgångsrika säljare i norr ämnar gå i pension vintern 2019. Vi söker därför en ny
regionansvarig till vårt härliga LINK-team!
Du kommer ansvara för kundrelationer och försäljning från vår starka produktportfölj bestående av
medicintekniska produkter av ledimplantat med tillhörande utrustning av kirurgiska instrument och borroch sågutrustning.
LINK har en väl utvecklad försäljning i regionen med daglig försäljning på samtliga kliniker men här finns
även nya utmaningar att ta tag i med nya produktsystem som ligger i pipeline.
Du har ett starkt driv att göra skillnad och fokuserar på framgångsrika och långsiktiga samarbeten med
våra kunder genom planering och genomförande samt övervakning av försäljnings-utvecklingen i din
region.
Goda relationer med kunderna upprätthålls via kundbesök och produktsupport samt utbildning. En stor del
av din tid innebär operationsnärvaro, varmed erfarenhet av delaktighet på operationssalen är ett krav.
Du blir en viktig kugge i vårt framgångsrika LINK-team om 25 personer. Du har erfarenhet av att strukturera
upp din säljaktivitet på egen hand och att arbeta självständigt, men vill också dela ansvaret med dina
säljkollegor för att upprätthålla ett förstklassigt säljteam.
Du har en bakgrund som medicinteknisk säljare och gärna erfarenhet inom försäljning av ortopediska
implantat. Det är meriterande om du har en bakgrund som operationssjuksköterska. Du har goda kunskaper
i engelska samt vana att arbeta med CRM-system och Office-paketet.

Om oss
Vi brinner för att genom innovation, tradition och perfektion bidra till patienters ökade livskvalitet.
”Vi ska endast utveckla, producera och marknadsföra de implantat som vi själva är villiga att få
inopererade" (citat av Helmut D Link, LINK-gruppens ägare).
LINK startade sitt dotterbolag LINK SWEDEN 1991, men LINKs produkter har funnits på den svenska
marknaden sedan 1970-talet. Våra fokusområden är ortopediska ledersättningar med tillhörande
instrument och kringutrustning. Våra kunder finns inom ortopedkirurgisk verksamhet på sjukhus och andra
vårdinrättningar runt om i Sverige, inom både offentlig och privat regi.
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att skriva till jobb@linksweden.se

