AS FORS MW är ett estniskt företag etablerat 1992 med svenskt ägande
och management. Företaget utvecklar, producerar, marknadsför samt säljer
skogs-,jordbruks- och entreprenadmaskiner. Våra kunder återfinns på alla
kontinenter i allt från de minsta till de största företagen. I nuläget har
företaget 140 anställda med säte i Estland samt Sverige och Kina. Omsättningen ligger runt 200 MSEK.

REDO ATT GÖRA AVTRYCK I VÅR BRANSCH?
Som europeisk marknadsledare växer vi kraftigt på den globala
arenan och i detta expansiva skeende söker vi nu medarbetare,
på jakt efter nya utmaningar, med stor erfarenhet av mekanisk
industri till internationellt verkstadsföretag.

Eftermarknadsansvarig
Vill du vara med och utveckla vår eftermarknad
till morgondagens bästa?
Vi söker dig, Eftermarknadsansvarig med
mångårig erfarenhet av arbete inom något eller
samtliga av bolagets produktsortiment. Goda
kunskaper i teknik och ett stort intresse av detsamma erfordras.
Uppgifterna kommer att variera i allt från att
agera direkt mot kund i form av service och
support, reservdelshantering till att leda arbetet på plats. I arbetet ligger såväl kontakt
med slutkunder som med professionella
serviceanläggningar.
Du ska gilla utmaningar och se det som en
möjlighet att få vara med och utveckla vårt
eftermarknadsarbete. Uppgiften kräver drivkraft, kommunikationsförmåga och goda samarbetsegenskaper.

Du ska ha förmågan att organisera och strukturera ditt arbete såväl som andras. Du ska gilla att dela med dig av dina erfarenheter inom
bolaget och vilja agera för att stärka bolagets
produkter.
Fors MW arbetar i nära kontakt med våra användare. Mässdeltagande i Fors MW mässor är en
del av eftermarknadsarbetet.
Som person är du en trygg teamspelare som
har förmåga att bygga broar inom en organisation och mellan funktioner. Stor vikt läggs vid
dina personliga egenskaper.
Goda kunskaper i engelska (även teknisk
engelska) är en förutsättning och fler språk är
meriterande. Bolaget arbetar med Monitor som
produktionsstyrningssystem.
Din arbetstid är mestadels förlagd till vårt
eftermarknadskontor i Norrköping.
Är du motiverad och beredd att ta ansvar så
finns möjligheterna hos oss.

Vid frågor, välkommen att kontakta Informationschef Ulrica Fors Stenmarck på tfn: 0708-29 99 54.
Ansökan med meritförteckning sändes senast 2015-01-31 via e-mail till candidates@forsmw.com

