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Fredrik Mogensen AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade utrustningar för 
fraktionering av ett stort antal olika material, mestadels inom processindustrin. Vi finns i Hjo 
och är 25 anställda. Våra kunder finns runt hela jordklotet, varför vår verksamhet är mycket 
internationellt inriktad. Vår omsättning uppgår till 53 MSEK varav exportandelen är 80 %. 
Fredrik Mogensen AB ingår i den tyska Allgaier-gruppen, som har cirka 1800 anställda och 
omsätter cirka 300 MEUR. 
 
 
 
Vi behöver nu en TEKNISK SÄLJARE till vårt team. 
 
Du kommer att bli en viktig kugge i ett framgångsrikt lag!  
 
Som teknisk säljare kommer du att innefattas av bland annat följande arbetsuppgifter 

• Maskinförsäljning (analys och problemlösning) 
• Kundkontakter via telefon/personliga besök och mässor (internationella resor ingår som 

en naturlig del i arbetet) 
• Kundbearbetning inom egna marknadsområden vad gäller såväl gamla som nya  
 kunder. 
• Samarbete med agenter, syster- och moderbolag 
• Konkurrentbevakning 

 
Din bakgrund 
Vi utgår ifrån att du i grunden har en eftergymnasial teknisk utbildning, någon form av 
marknadsutbildning samt minst 5-års dokumenterad säljerfarenhet från exportförsäljning. 
Erfarenhet från processindustrin ses som meriterande. 
 
Dina personliga egenskaper 

• Du är självgående och initiativrik, men har också en god samarbetsförmåga 
• Du har ett starkt driv och brinner för försäljning 
• Du har en positiv attityd, är lyhörd och är en god kommunikatör 
• Du är strukturerad och affärsdriven och gillar att bygga långsiktiga relationer 
• Intresse för teknik och utveckling är en förutsättning 

  
Med tanke på vår internationella inriktning är det ett krav att du, utöver svenska, behärskar 
engelska både i tal och i skrift. Tyska är meriterande. 
 
Heltidstjänst med placeringsort Hjo. Körkort är ett krav. 
 
Tillträde: Enligt överenskommelse. 
 
Har du ytterligare frågor, kontakta teamledare Nils Fritzon på tfn 0503 - 79 60 72 eller 
vd Sonja Johansson på tfn 0503 – 323 47. 
 
Ansökan skickas till sonja.johansson@mogensen.se och skall vara inne senast den  
15 maj 2016. 
 
Mer information om företaget hittar du på vår hemsida: www.mogensen.se 
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