
Norengros Dahle Medical AS markedsfører og selger medisinsk utstyr og forbruksmateriell til legekontorer, offentlige og private  
helseinstitusjoner. Bedriften ble etablert i 1986, og er i dag en betydelig leverandør til helsesektoren i Innlandet. 

Norengros Dahle Medical AS er en foretrukket leverandør av reseptprodukter, Stomi, Kateter, Brystproteser, Inkontinens og Medisinsk 
ernæring. Vi har også et omfattende vareutvalg av handelsvarer, helse og sykepleieartikler til privatmarkedet. Norengros Dahle Medical AS 
er en kompetansebedrift med sterkt fokus på engasjement og høy kundetilfredshet. 

Vi er medeier i Norengros AS, en landsdekkende grossist kjede og ledende aktør innen forbruksvarer i Norge.
Nasjonalt sponser Norengros skilandslaget, dette har vi gjort siden 2003. Sponsoratet sikrer landslaget og Norges Skiforbund grunnlaget 
for å drive skisporten i Norge. For Norengros har det gitt oss muligheten til å bruke landslaget som motivator, pådriver og kulturbygger i 
egen organisasjon. Vi tror stolte medarbeidere legger grunnlaget for fornøyde kunder.

Vi søker operativ og handlekraftig person som vil få hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av 
bedriftens salgs- og markedsaktiviteter.
 
Salgs- og Markedssjef 
Sentrale arbeidsoppgaver
Som vår nye Salgs- og Markedssjef vil du få hovedansvaret for planlegging og gjennomføringen av bedriftens  
salgs- og markedsstrategier. Du vil være en viktig bidragsyter til at NDM når sine strategiske mål.
Du får en sentral rolle i bedriftens ledergruppe med personalansvar for et faglig dyktig og dedikert salgs- og markedsteam.

Vi ser etter deg som har gode lederegenskaper, er markedsorientert, og som brenner for faget salgsledelse. Du er en  
troverdig, ambisiøs og nyskapende leder, som tør å utfordre. Du har gode relasjonsbyggende egenskaper som åpner veien for 
nye forretningsmuligheter. Du er kreativ og genuint opptatt av å bygge en god bedriftskultur og et godt arbeidsmiljø. Gjennom 
åpen kommunikasjon skaper du trygghet og tillit blant dine medarbeidere, i tillegg til at du blir en god sparringspartner for 
daglig leder og resten av lederteamet.

• Utarbeidelse av markeds- og aktivitetsplaner, og gjennomføring av målrettede markedsaktiviteter
• Sørge for at NDM er synlig på digitale flater og andre relevante arenaer
• Er operativ, og deltar aktivt i det daglige salgsarbeidet
• Ansvar for oppfølgning av nøkkelkunder
• Videreutvikle gode relasjoner og markedssamarbeid med våre leverandører
• Utarbeidelse og oppfølgning av budsjett og lønnsomhetsanalyser
• Delta i vårt anbudsteam

Kvalifikasjoner
• Salgs og ledererfaring
• Høyere relevant utdannelse
• Helsefaglig kompetanse er en fordel
• Erfaring med anbudsprosesser er en fordel
• God digital  IT kompetanse 

Vi tilbyr:
• En spennende stilling i en bedrift, som har en solid posisjon i markedet, og har levert gode resultater i mange år.
• Et positivt arbeidsmiljø, der samarbeid og felles resultatmål, er en av grunnpillarene.
• Et marked i vekst
• Personlig vekst og utvikling
• Gode lønns- og arbeidsvilkår

Kortfattet skriftlig søknad med CV sendes snarest, innen 15.juli 2021 til dahle.medical@norengros.no

Blir du motivert av beskrivelsen i denne stilllingsannonsen? Vil du være med å bidra til å styrke og videreutvikle vår markedsposisjon?  
Er du i tillegg sporty og ambisiøs, og en person med gode verdier og holdninger - da ser vi virkelig frem til å motta din søknad.

For mer informasjon om stillingen kontakt: Ingvald Dahle, tlf: 61 24 80 00/ 90 83 58 80 
E-post: ingvald.dahle@norengros.no
   
         (søknadsdokumenter vil ikke bli sendt i retur)

Medisinsk utstyr og forbruksvarer

www.dahlemedical.no

Personlige egenskaper
• Positiv, blid og omgjengelig
• Evne til å skape gode relasjoner
• Analytisk og opptatt av å nå gode resultater
• Strategisk og forretnigsorientert
• Har integritet og troverdighet
• Teamorientert, evne til å lede og utvikle salgsteamet                                                                                            
• Er handlekraftig og får ting gjort


