
   

  TAG MUR FASTGØRELSE MÜPRO 

 JEVITH AS søker dyktig VVS selger med god bransjeerfaring. 

Ønsker du å være med på å starte opp vår VVS avdeling i Norge! 
Med Walravens rørbøylesystem samt innfestning til VVS/byggebransjen.   
 

Vil du være en del av det teamet, som gjør JEVITH AS til bransjens beste? 

 JEVITH AS er leverandør av innfestningsprodukter til bygg og industri. 

JEVITH AS starter nå opp VVS avdeling i Norge, og søker derfor en energisk og dyktig selger til vår VVS 

avdeling. Vi søker en engasjert, målrettet og iherdig person, som vil være en del av et team som skal utvikle 
vårt marked innenfor salg av rørbøyler og innfestninger til byggebransjen. Har du det som skal til, så er det 

gode avansemuligheter i vår VVS avdeling. 

Dine oppgaver vil bl.a. omfatte:  

 Salg og markedsføring av våre produkter og tjenester 

 Tilbudsgivning og oppfølging  

 Opparbeide nye kunder 

 Utvikle kundens kompetansenivå  

 Det vil bli noe reisevirksomhet 

 Mulighet for å forme og utvikle ditt eget salgsdistrikt 

 

Kvalifikasjoner  

 Du har god kjennskap til VVS bransjen 

 Du må ha god salgserfaring fra VVS bransjen 

 God i norsk og engelsk skriftlig og muntlig 

 Gode IT kunnskaper 

 Kjennskap til ERP og CRM systemer  

 

Personlige egenskaper 

 Du er positiv, iherdig og målrettet 

 Dine oppgaver håndterer du selvstendigt og ansvarsfullt 

 Du respekterer frihet under ansvar og er fleksibel 

 Du trives med å være en del av et team og det forekommer deg naturlig, og å bidra med ideer og 

input til oppgaveløsning  

JEVITH A/S 
Verkseier Furulundsvei 49 
NO-0668 Oslo 
Tlf.  +47 92 45  41 82 
info@jevih.no 
  
Org.nr  998 603 617 
 

  



   

  TAG MUR FASTGØRELSE MÜPRO 

 Du tør å be om ordren, og er ekstrem servicemindet 

 Økonomisk forståelse 

 God tegningsforståelse, skal kunne lese og forstå VVS-tegninger 

 Godt overblikk og evner å holde hodet kaldt når det er mye og gjøre 

 Utadvendt, beslutningsdyktig og personlig gjennomslagskraft 

 Arbeider systematisk og selvstendigt 

 Er løsningsorienteret med fokus på rådgivning og veiledning av løsninger til våre kunder 

 

                                                                                                                                                                                                                          
Vi kan tilby 

 En jobb hvor du får stor innflytelse på din egen og på firmaets utvikling  
 Gode avansemuligheter 

 En kort beslutningsvei da du refererer direkte til Salgssjefen 

 Et team med engasjerte kollegaer i Norge og Danmark 

 Bilordning 

 Konkurransedyktige betingelser 

 

Jevith AS Norge, er et datterselskap som ble stiftet i slutten av 2012 av Jevith A/S Danmark. Jevith A/S er et 

privat eid firma som er markedsledende i Danmark innen for innfestning for taktekking, skallmursoppheng 

og VVS oppheng, men er i tillegg aktiv innen for generelle innfestninger til bygg og anlegg.     

Se mere på www.jevith.dk. For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte salgssjef Tom Nilsen 
på telefon 950 27 232. Din søknad skal sendes pr. mail til tn@jevith.no senest den 20. juni 2017. 

 
 

http://www.jevith.dk/

