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Tekninen myynti-insinööri
Etsimme tiimiimme vahvan teknisen osaamisen omaavaa ja itsenäisestä
suunnittelutyöstä motivoituvaa teknistä myynti-insinööriä tukemaan maapuolen HIFOG® vesisumujärjestelmien myyntiä kansainvälisten jakelijoidemme kautta. Tässä
tehtävässä vastaat teknisten tarjousten laatimisesta yhteistyössä myyntipäälliköiden
kanssa heidän oikeana kätenään. Perehdytyksen jälkeen oletkin valmis luomaan
itsenäisesti HI-FOG® suunnitelmia AutoCADilla, järjestelmien mitoituksia sekä tarjouksia
erilaisten sovellusten pohjalta.
Etsimämme henkilö nauttii päivittäisestä työskentelystä asiakkaiden kanssa
kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja työskentelee vaivatta sekä itsenäisesti
että osana tiimiä. Tässä tehtävässä menestyäksesi sinulla tulee olla järjestelmällinen
työote ja kykyä ottaa vastuu tehtävien toteutuksesta ja loppuun saattamisesta. Koet
onnistuvasi, kun saat organisoida työsi, ratkoa matkalla haasteita ja iloitset yhdessä
muiden kanssa, kun työ tulee valmiiksi.
Jotta tehtävä olisi sinulle sopiva ja motivoiva, toivomme sinulta:
 Sujuvaa englannin kielen taitoa suullisesti ja kirjallisesti
 Kokemusta AutoCADista ja kykyä luoda teknisiä suunnitelmia
 MS Officen työkalujen sujuvaa hallintaa
 Positiivista asennetta ja oppimishalua
 Kykyä työskennellä nopeassa ja vaihtelevassa ympäristössä
 Järjestelmällisyyttä ja priorisointitaitoja
 Tehtävään sopivaa korkeakoulututkintoa
Eduksi katsomme (Huom. ilman näitäkin tehtävässä voi mainiosti menestyä, kun
löytyy edellä mainittua positiivista asennetta ja oppimishalua):
 Muun kielitaidon
 Aikaisemman kokemuksen kansainvälisestä toimintaympäristöstä
 Aikaisemman kokemuksen palosuojauksesta
 Aikaisemman kokemuksen hydrauliikasta
Tarjoamme sinulle kansainvälisen työympäristön alansa edelläkävijäyrityksessä.
Marioffilla yhdistyvät korkealaatuiset tuotteet, vahva kasvustrategia ja motivoituneet
ihmiset. Työtäsi tulet tekemään moderneissa ja viihtyisissä toimitiloissamme Vantaalla.
Marioffilla arvostamme monimuotoisuutta sen kaikilla osa-alueilla ja uskomme vahvasti,
että sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijämme ovat avain menestykseemme.
Jäikö sinulle kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä:
Robin Weber, Technical Manager
robin.weber@marioff.fi

Protecting people, property and business continuity

Puhelin: +358 50 384 7631
Kiinnostuitko tehtävästä? Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen ja CV:si pikimmiten,
mutta viimeistään 24.3.2019 mennessä osoitteeseen recruiting@marioff.fi. Merkitsethän
liitteeseen hakemasi tehtävän ja sukunimesi.

Marioff is a global leader and innovator of the water mist fire protection technology. We
design, develop and maintain HI-FOG® water mist fire protection solutions that enhance
safety in buildings, industrial applications and at sea, all over the world. There are over
400 motivated professionals working at Marioff. Our head office and factory are in
Finland, we have subsidiaries in France, Germany, Italy, Russia, Spain, Sweden and UK
and service customers globally together with our certified partners. Marioff is a part of
Carrier, a leading global provider of innovative HVAC, refrigeration, fire, security and
building automation technologies. For more information, visit www.marioff.com.
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