
 

 

Stena er det gjenvinningsselskapet som skaper mest verdi for sine kunder takket være sin ekspertkunnskap, sitt 
fokus på kunderelasjon og sin ambisjon om å gjøre forretninger på en bærekraftig måte.  
Les mer på www.stenarecycling.no 
 
Deler du vår lidenskap for bærekraftige forretninger? Vår jobb tar aldri slutt... -It starts here.  
Vi satser videre og søker etter en ny og driftig kollega til vår filial i Kristiansand. 
 

Key Account Manager/ 
Markedskonsulent  

 
Det handler om å være steget foran og om å ville litt mer. Om å ha ambisjoner om å jobbe smartere, 
lykkes  bedre og å alltid utvikle og utfordre seg selv.  Om å være våre kunders opplagte 
samarbeidspartner og sammen med dem sette høye mål for å utvikle virksomheten på lang sikt. Om å 
lytte til kunden og yte den ekstra service som vi ønsker å være kjent for. Vil du være med på reisen? – 
It starts here. 

Vi opererer i en konkurranseutsatt bransje og har en fantastisk mulighet til å gjøre det lille ekstra som 
utgjør hele forskjellen for våre kunder. Vårt oppdrag er å forstå kundens virksomhet for å kunne 
avgjøre hvordan  
Stena Recycling kan bidra til verdiskapning og tilpassede gjenvinningsløsninger. Vi bygger 
forretningen, kunderelasjonen og Stenas varemerke på en profesjonell og kreativ måte. Vi søker deg 
som vil jobbe mot høye mål for å nå litt lengre. Det kommer til å kreve utholdenhet, nytenkning og 
vinnerskalle! Hos oss blir du en del av et miljø der lagånd, energi og humor verdsettes høyt. 

Du bygger din kundekrets innen industri, handel og kommuner i Agderfylkene gjennom aktiv 
prospektering, gjennom å ivareta ditt eksisterende kontaktnett, dine referanser og gjennom å være 
aktiv i ulike bransjeforum. Det fine er at det mange ser som avfall, ser vi som muligheter… 

Vi ser etter deg som:  

 har et stort talent for salg og som kan vise til tidligere oppnådde resultater 

 er dyktig til å skape sterke relasjoner og å bygge nettverk 

 er strukturert, selvstendig og besluttsom 

 har kunnskap om ulike typer jern/metall/elektronisk avfall/farlig avfall. 

 har kunnskap om logistikk og transportløsninger  

 har kunnskap om prosjektering og prosjektstyring 

 har kunnskap om ADR-regelverket og lovverk knyttet til håndtering av farlig avfall 

 forhandlingsvant og har forretningsmessig og profesjonell fremtreden 

 

Som du forstår er erfaring fra gjenvinningsbransjen altså en fordel, men ikke et krav. 
 

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, markedsledende løsninger, et godt arbeidsmiljø i en 
spennende og fremtidsrettet bransje. Stena Recycling tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Arbeidssted vil være Kristiansand. Noe reiseaktivitet må påregnes.  

 
Kontakt for ytterligere informasjon:  
Heidi Borgen, HR Manager, Stena Recycling AS; heidi.borgen@stenarecycling.com  
Søknad og CV sendes til samme adresse. 
Søknadsfrist 17. april 2017 
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