
Vi har en økende etterspørsel i Norge og søker derfor en 
produktspesialist som vil få ansvaret for salg av produkter 
til intensivavdelinger. Produktene vil være en spennende 
blanding av nye og mer velkjente kvalitetsprodukter fra noen 
av verdens største produsenter. Du vil primært jobbe med 
respiratorer, samt tilhørende produkter innenfor intensiv 
behandling.

Intensivområdet er et sentralt forretningsområde for Medidyne 
og du vil få medansvar for å utvikle dette, noe som blant 
annet innebærer oppsøkende salgsarbeid, gjennomføring av 
utprøvinger, opplæring av både nye og eksisterende kunder, 
samt utarbeidelse av anbud og tilbud.

Kvalifikasjoner
Vi ser for oss at du er utdannet intensivsykepleier, alternativt 
innen anestesi. Faglig er du kompetent og har inngående 
kjennskap til respiratorbehandling. Du stiller store krav til deg 
selv og ønsker hele tiden å utvikle deg med nye kunnskaper. 
Som person er du positiv, utadvendt og initiativrik. Du er 
i stand til å arbeide selvstendig, men setter også pris på å 
være en del av et team. Det er positivt hvis du har erfaring 
med salg til helsesektoren og liker å være ute hos kunder. 

Lokalisasjon
Medidyne AS har kontor på Skøyen i Oslo. Geografisk arbeids-
område vil være hele Norge, men med hovedtyngde på Sør-/
Østlandet. Du må være innstilt på en del reising, hovedsakelig 
innen Norge, men også utlandet i forbindelse med deltakelse 
på kongresser, besøk hos leverandører etc. Det vil også være 
muligheter for hjemmekontor. 
 
Du tilbys
En utfordrende jobb i et spennende selskap med engasjerte 
kollegaer. Muligheten for å gjøre en forskjell. Personlig og 
faglig utvikling. Konkurransedyktige betingelser.

Ved spørsmål til stillingen, kontakt: 
Ragnar Pettersen, telefon +47 92 24 71 91 
Frederik Clem, telefon +45 23 26 22 44
 
Søknad sendes til jobb@medidyne.no innen 20. august 2018. 
Tiltredelse snarest mulig. 
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Produktspesialist
Salg av medisinsk utstyr innenfor intensivområdet

Medidyne AS er et dynamisk selskap i vekst. Selskapet ble etablert i 2002, og er i dag et nordisk selskap med hovedkontor utenfor København. Vi er stolt leve-
randør av medisinteknisk utstyr og representerer en rekke av verdens ledende produsenter - som blant annet Hamilton Medical, ZOLL Medical og Teleflex. Vårt 
primære forretningsområde er den akutte og kritiske pasienten, hvor vi i dag har en ledende posisjon i markedet. Selskapet sysselsetter over 60 ansatte i Norden 
og leverer til både offentlige og private kunder.
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