MultiDocker säljer några av världens mest mångsidiga och effektiva produkter för materialhantering
anpassade för hamnar, terminaler och industriellt bruk. MultiDocker har ett nära samarbete med
Caterpillar och är en global aktör med kunder framför allt i Europa, Sydamerika och Asien. MultiDocker
säljer kundanpassade produkter med hög effektivitet, hög prestanda och låga driftkostnader. Företaget är
privatägt och har sitt huvudkontor i Norrköping. MultiDocker har ett 20-tal medarbetare samt ett
omfattande internationellt nätverk av agenter och partners

Multidocker är ett växande företag, i ständig förbättring och rörelse. Antar du utmaningen att bli vår
framtida medarbetare? Nu söker Multidocker

Service- och eftermarknadsansvarig
Vad kan vi erbjuda dig
MultiDocker är ett företag uppbyggt av människor med entreprenörsanda, kreativitet och
förmåga att ta initiativ. Du erbjuds arbeta i en internationell verksamhet med växande
målsättning och tillväxt vilket innebär stora möjligheter till framåtagerande och förmåga
att skapa. För att säkerställa vår omfattande satsning på internationell expansion
genomför vi just nu en nyemission som ger Multidocker gedigna finansiella resurser.
Kapitalet använder vi för utveckling av konstruktioner, arbetsprocesser och
logistiktjänster samt som rörelsekapital i vår fortsatta expansion.
Vad tjänsten innebär
Som service- och eftermarknadsansvarig har du en nyckelroll i företaget. I ditt ansvar
ingår att ansvara för MultiDockers produkter efter att de blivit överlämnade till kund samt
support till kunder under produktens livslängd. Arbetet innebär kontakter med kunder
och återförsäljare runt om i världen. Att kunderna är nöjda är en självklarhet och en
mycket viktig komponent för att nyförsäljningen skall lyckas. Du kommer rapportera till
COO och givetvis jobba i nära samarbete med övriga i företaget. Tjänsten är placerad på
vårt kontor i Norrköping och innefattar resor till partners, leverantörer och kunder.
Vem är du
Du är högskoleutbildad eller gymnaiseingenjör med god erfarenhet av liknande arbete.
Erfarenhet från närliggande liknande områden som t.ex. entreprenad-, jordbruks- eller
skogsmaskiner är meriterande. Vi tror att för att lyckas i rollen skall du ha ett stort mått
av teknisk förståelse och genuint intresse för teknik och trivas i tekniska miljöer. Du talar
och skriver svenska och engelska obehindrat, kunskap inom andra språk, särkilt tyska
och portugisiska, är meriterande.
Som person har du förmåga att skapa och utveckla relationer, du är serviceinriktad och
flexibel. Du ser stora möjligheter av att komma in i ett entreprenörsdrivet företag där du
själv vill och kan påverka och utvecklas. Du är lösningsorienterad, prestigelös och
långsiktig. Du har en god ledarförmåga, vad gäller att både leda ditt eget arbete men
även leda och motivera andra.
Din ansökan
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ringa COO Sören Forsberg, tfn 070-303
50 05. Du kan även kontakta HR-konsult Erika Werme, tfn 070-144 74 38.
Ansökan skickar du till erika.werme@hrsupport.se,
Skicka in din ansökan redan idag, löpande urval sker.

