SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter
och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element. www.se.weber

Weber söker

PRODUKTTEKNIKER TILL TEKNIKAVDELNINGEN
Inom områdena fasad/betong, fäst & fog samt golv

ARBETSBESKRIVNING
I rollen som Produkttekniker arbetar du med användarteknisk rådgivning, såväl
externt som internt.

INVENT YOURSELF.

Externt instruerar du och ger praktisk rådgivning på arbetsplatser. Du medverkar
också vid olika typer av marknadsrelaterade och varumärkesbyggande aktiviteter
som t.ex. mässor.

——

Internt är du teknisk support. Du deltar också i att praktiskt utreda samt medverka
vid hantering av reklamationer och provtillverkning av nya produkter.

RESHAPE THE WORLD.

Du följer med och assisterar säljkåren vid arbetsplatsbesök samt olika typer av
kundaktiviteter och är praktiskt behjälplig vid utvecklings- och utvärderingsfrågor.
Som Produkttekniker medverkar du i den undervisning som Weber ger via Weber
institutet där du instruerar både kunder och säljkåren i praktiskt handhavande och
applicering av produkter. Tillsammans med produktcheferna medverkar du praktiskt och teoretiskt vid utveckling av nya och befintliga system och produkter och
tar fram anvisningar, detaljer, checklistor etc.
Då vi utökar med ännu en person inom Produktteknik söker vi nu en Produkttekniker med bred kunskap kring Webers olika produktområden.
I rollen ingår det resor med övernattning.

DIN PROFIL
Du har yrkesutbildning gärna byggnadsteknisk utbildning eller motsvarande samt
har erfarenhet från respektive produktområde med praktiska kunskaper. Du är en
säljande person som trivs med att arbeta självständigt med ett eget driv framåt.
Du kommer att genomföra ett antal utbildningar så du måste känna dig bekväm
med att tala inför grupp. Kundfokus är ett nyckelord på Weber varpå vi förutsätter att du har hög servicekänsla, är ödmjuk och respektfull i dina kundrelationer.
Du talar och skriver svenska obehindrat men då vi är en internationell koncern ser
vi gärna att du även kan engelska. Du har B-körkort.
Bred kunskap kring Webers produktsortiment och tillhörande maskiner är ett krav.

PLACERING
Vi tänker oss en placering i trakterna av Örebro, Västerås, Uppsala eller Gävle.
Du kommer ha hemmakontor, men det finns möjlighet att använda något av de
kontor som finns i Sala eller Stockholm.

RAPPORTERING
SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en
världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda,
innovativa lösningar på utmaningar som
tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget
bakom varumärkena Dalapro, Gyproc,
ISOVER och Weber. Saint-Gobain Sweden
AB tillhör Byggnadsämnesförbundet
och har kollektivavtal med IF Metall och
Unionen/Sveriges Ingenjörer Ledarna.

Du rapporterar till Technical Manager som sitter i Göteborg.

ANSÖKAN
En avgörande framgångsfaktor för varje företag är att tillgodogöra sig människors
olikheter. Oavsett kön och bakgrund är du därför välkommen med din ansökan till:
anders.ek@weber.se. Märk din ansökan ”Produkttekniker till teknikavdelningen”
och skicka den till oss så snart som möjligt, dock senast den 15 juni 2019.

VILL DU VETA MER
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till
Anders Ek, Technical Manager, telefon 031-86 77 25.

JOIN US

