
 
 

 

Driven säljare av test- och mätinstrument! 
 

Söker du nya och utvecklande möjligheter och trivs i en självständig roll där du skapar bra 

relationer med kunder och leverantörer?  

 

Som säljare hos oss så kommer du att kontakta och besöka företag i Sverige med behov av 

högteknologiska test- och mätinstrument samt kalibrering.  

Kontakterna och besöken följs upp med att erbjuda den för kunden bästa lösningen.  

Vi deltar även på mässor och andra event runt om i Sverige. 

 

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer som ligger i framkanten av den tekniska 

utvecklingen och du kommer att få ett brett sortiment att erbjuda våra kunder.  

 

För att lyckas med jobbet ser vi gärna att du har erfarenhet och intresse av elektriska och 

elektroniska test- och mätinstrument. Har du också erfarenhet av kraftelektronik så är det till 

din fördel.  

 

Som resande säljare planerar du självständigt dina resor till kunder i Sverige.  

Merparten av kundbesöken gör du i vårt närområde över dagen, men din familjesituation 

måste tillåta ca 20–30 övernattningar per år då längre resor också förekommer. 

 

Som person ser vi att du har social kompetens, är strukturerad och har en ”vinnarskalle”. 

Ditt huvudsakliga ansvar blir att utveckla vårt produktområde inom kraftelektronik i Sverige 

och du rapporterar direkt till VD.   

 

Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i en teknik- och säljorienterad 

organisation med ambitiösa tillväxtmål.  

 

Kontoret finns i centrala Nyköping där vi är ett glatt gäng på 5 personer.  

Här finns närhet till bra utbud av service och lunchrestauranger. 

 

Instrumentcenter Sweden AB är ett teknikhandelsbolag i Nyköping och är sedan 2015 ett 

dotterbolag till Hugo Tillquist AB i Stockholm. Hugo Tillquist AB har varit verksamt i mer 

än 120 år och vi är tillsammans 32 anställda och omsätter totalt ca 160 MSEK.  

 

Skicka din ansökan med CV senast den 2017-09-30 till info@instrumencenter.se  

Vi tar bara emot ansökningar via e-mail eller brev. Inkomna ansökningar behandlas löpande 

och aktuella kandidater kommer att kontaktas på telefon. 

 

Postadress: Instrumentcenter Sweden AB, Box 233, 611 25 NYKÖPING 

Besöksadress: Folkungavägen 4 (Baksidan av polishuset)  

Webbplats: www.instrumentcenter.se 

http://www.instrumentcenter.se/

