Freemelt har utvecklat en ny avancerad 3D-skrivare; Freemelt ONE. Freemelts teknologi, Electron
beam Powder Bed Fusion (EPBF), används för forskning och utveckling av nya material vilket kommer
att ge förbättrade och helt nya produkter för många industriella tillämpningar. 3D-skrivare för metall
är en bransch som växer med 30-40% per år. Freemelt är ett ungt företag som grundats av ett team
med mångårig erfarenhet från utveckling och försäljning av additiv tillverkningsteknik. Vi har idag ca
10 medarbetare och trevliga lokaler i Lackarebäck, Mölndal. Läs mer på www.freemelt.com

Freemelt expanderar och söker nu en

Affärsinriktad Säljare
med ett stort teknikintresse
Vi söker dig som vill arbeta med komplex teknisk försäljning och marknadsföring på en
internationell marknad. Du stimuleras av att interagera med krävande och kunniga kunder
världen över, som hela tiden utmanar dig till att göra ditt yttersta. Du vill göra skillnad,
brinner för att introducera ny teknik och bygga relationer och bidrar därigenom till att
Freemelt blir en ledande aktör inom additiv tillverkning i metall.
Vi erbjuder ett fritt och självständigt arbete i ett litet, innovativt team med spetskompetens
inom våra kärnområden. Eftersom du kommer in tidigt i företagets resa har du även stora
möjligheter att påverka och aktivt bidra till att bygga upp ett framgångsrikt och
exportinriktat teknikföretag.
Du själv har en teknisk och/eller kommersiell utbildning i kombination med en gedigen
erfarenhet av teknisk försäljning i en internationell miljö. Du trivs på en teknikorienterad
arbetsplats och förstår utmaningen i att sälja avancerad teknologi. Du har en social situation
som tillåter 100-120 resdagar/år och finner dig väl i olika kulturer. Du har mycket goda
kunskaper i engelska och svenska. Ytterligare språk är meriterande.
För ytterligare information ring vår konsult Peter Ternebring på Confidera Urval, tfn
070-639 88 89 eller Ulric Ljungblad, VD på Freemelt, tfn 0734- 84 00 12. Din ansökan skickar
du, märkt ”Freemelt”, till

rekrytering@confideraurval.se

