
 

 

 

 

 

 

Vi i FREJA har klare mål om vekst og utvikling. Vi øker vår kundeempati gjennom nytekning og utvikling av alle ansatte.  

Til vår avdeling i Rogaland (Stavanger/ Forus) søker vi deg som vil være med og tenke nytt!  
 

Gjennom aktivt salgsarbeid vil du utvide og styrke selskapets kundeportefølje innen internasjonal transport og logistikk. Du må være sulten på å tilegne 
deg kunnskap om FREJA og våre produkter samt bransjen generelt. Ved nysalg og proaktiv forvaltning av eksisterende kunder, fronter du FREJAs 
produkter og videreutvikler nytenkende løsninger etter kundens behov og utfordringer, på den beste måten. Det skal være enkelt for kunden å bruke 
FREJA. 
 
Du vil ha en nøkkelrolle i FREJAs utvikling og relasjonsbygging internt og med våre kunder.  

 
 

 
Kvalifikasjoner vi ser etter: 
 Bransjeerfaring fra internasjonale transporter og logistikk 
 Forståelse for import/eksport, ønske om å lære 
 Salgserfaring og gode dokumenterte resultater 
 Flytende norsk/engelsk 
 Fordel med kjennskap til prosjekttransporter 
 En proaktiv kundebehandling 
 Generelt gode IT-kunnskaper og bruk av CRM-systemer 
 Aktiv på sosiale medier i forbindelse med markedsføring av FREJA 
 B2B løsningssalg 
 Erfaring med forvalting av større avtaler 
 Erfaring med å holde i og koordinere lengre prosesser  
 
Dette er deg: 
 Målbevisst og resultatorientert - Blir motivert av resultater 
 Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert 
 Positiv og engasjert med kremmerinstinkt 
 Gode samarbeidsegenskaper 
 På topp når du jobber i, et til tider, hektisk arbeidsmiljø 
 Serviceinnstilt og har kundeempati 
 Jobber effektivt og har stor arbeidskapasitet 
 Stor endringsvilje og evner å se nye muligheter 
 Initiativrik og fremover lent 
 Vilje til å investere tid i egen utvikling 

 
 
    

 
Hos oss får du dette: 
 Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 Ansvar og korte beslutningsveier 
 Et profesjonelt sterkt team  
 Lønn etter avtale og gode helse-, pensjons – og 

forsikringsordninger 
 Et godt og trygt arbeidsmiljø 
 Gode sosiale ordninger  
 
 
 
 
For ytterligere spørsmål, ta kontakt med: 
Region Direktør Sørvest,   
Jan Håvard Hatteland, jhh@freja.com tlf.: 915 47 477                         
  
Tiltredelse: Etter avtale                         
 
Skriftlig søknad med cv sendes på mail til jhh@freja.no 
 
Alle søknader vil bli behandlet fortløpende, og aktuelle kandidater vil 
bli kontaktet nærmere.  Kandidater uten ønsket erfaring, vil ikke bli 
vurdert. 
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