...söker nya
medarbetare

Biototal arbetar med förnyelsebar växtnäring från olika bi- och restprodukter med
lantbruket som viktig samarbetspartner. Nu satsar vi framåt och vill förstärka
organisationen med tre nya medarbetare.
Två kundansvariga, Lantbruk

Supporttjänst med fokus på
växtnäring

Hos oss berör arbetsområdet hela kedjan
från producent och underlag till avslutad
leverans hos slutkund. Våra kundansvariga
tillbringar större delen av sin tid ute hos
våra kunder, som är framför allt lantbrukare. De kundansvariga håller i kundkontakten, har kontakt med myndigheter och
rådgivningen samt koordinerar i vissa fall
olika logistiklösningar.

Vi behöver dig som vill vara vår säljsupport
då våra kundansvariga oftast är ute i fält
långt från kontoret. Du blir den som med
hög servicegrad och noggrannhet ser till att
rätt material tas fram för att stötta våra affärer och bidrar därmed till kvalitetssäkring
för våra affärer. I tjänsten ingår bl.a. att ta
fram miljö- och agronomiska beräkningar,
ha kontakt med myndigheter samt i vissa
fall koordinera olika logistiklösningar. Du
ska ha en god kommunikativ förmåga och
vara ordningsam och systematisk.

Vi vill att du är en driftig person som drivs
av att lyfta fram kundnytta. Andra personliga egenskaper som vi ser som viktiga
är att du är utåtriktad och tycker om att
träffa nya människor, bygga relationer,
har en mycket god kommunikativ förmåga och troligtvis även erfarenhet av någon
form av försäljningsarbete. Våra krav är
också att du både kan sälja produkter och
pedagogiskt förklara för olika intressenter
de regler som omger produkterna och de
förutsättningar som gäller. Ett plus är om
du har praktisk erfarenhet av lantbruk.
Vi lägger stor vikt vid engagemang, initiativförmåga, resultatorientering, förmåga till
problemlösning och att bygga förtroende.
Tjänsten förutsätter god datavana. Förmodligen har du en utbildning som lantmästare eller agronom med inriktning mot
växtodling men du kan givetvis ha erhållit
motsvarande kunskaper på annat sätt.
Ditt arbetsfält blir främst i Närke, Södermanland och Östergötland. Tjänsten är
heltid.

Vi lägger stor vikt vid initiativförmåga,
problemlösning, resultatorientering samt
engagemang. Tjänsten förutsätter mycket god datavana. Förmodligen har du en
utbildning som agronom eller motsvarande
med inriktning mot växtodling men du kan
givetvis ha erhållit motsvarande kunskaper
på annat sätt.
Tjänsten är heltid. Placeringsort: Linköping.
Känner du att du är nyfiken på tjänsten och kan någorlunda passa in i det
som vi tror krävs så hör av dig till oss!
För mer information, maila eller ring:

Johan Thrap Olsen
Säljchef lantbruk
0732010127
johan.thrap@biototal.se
Jan Nystedt
VD
0732010122
jan.nystedt@biototal.se

