
 

 
Produktspesialist 

Imaging, deteksjon og liquid handling 

 

 

 

 Faglig utviklende og selvstendig stilling for en erfaren selger med bioanalytisk bakgrunn som 

har lyst til å kombinere faglig kunnskap med salg og applikasjonssupport. 
 

Som produktspesialist vil du få ansvaret for salg av høykvalitetsprodukter fra BioTek samt planlegge 

kampanjer og utstillinger sammen med et engasjert og dedikert team. Med base på det norske 

kontoret i Oslo/Nydalen vil du hovedsakelig arbeide med salg av innovative og høy-

kvalitetsprodukter for cell imaging- deteksjons- og liquid handling fra BioTek. Produktene dekker 

både instrumenter og forbruksartikler. Du vil rapportere til den norske Country Manager. 

 Om AH diagnostics 

Vi tilbyr innovative 

produkter av høy kvalitet 

innen life science og 

diagnostikklaboratorier. Vi 

representerer mer enn 35 

distributører og tilbyr en 

portefølje dekker hele våre 

kunders workflow. 

Vi er et nordisk selskap med 

ca. 45 ansatte fordelt på 

enkeltbedrifter i Danmark, 

Norge, Finland og Sverige. 

 

Arbeidssted og tid 

Du vil ha base på vårt 

kontor i Oslo/Nydalen. Noe 

reisevirksomhet må 

påregnes. 

 

Kontakt 

For mer informasjon om 

stillingen, kontakt Country 

Manager Anne Sofie Velo: 

asv@ahdiagnostics.no eller 

+47 2323 3260.  Søknad 

med CV sendes til 

HR@ahdiagnostics.no. Vi 

ser på søknader 

fortløpende. 

   

 Stillingen  

 Dine kunder vil være eksisterende og nye kunder innenfor helsesektoren, farmasøytisk industri, 

universitet og høyskoler. Du vil få fleksibilitet og muligheten til å jobbe selvstendig for å kunne 

planlegge og gjennomføre salgsbesøk, møter, seminarer og workshop. Det vil være mulighet for å 

delta på konferanser og utstillinger samt ha ett tett samarbeid med våre leverandører. 

 

   

 Arbeidsoppgaver 
Arbeidsoppgavene består av salg og rådgivning av våre produkter, hovedsakelig produkter fra 

BioTek. Vi ønsker en person som kan opprettholde den gode relasjonen vi har med eksisterende 

kunder samt ha overblikk over markedet for nye potensielle kunder. 

 

 • Gjennomføre salg og initiere salgsfremmende aktiviteter, rådgivning og veiledning av 

kunder 
• Produkt og applikasjonstrening 

• Planlegge og utføre kampanjer sammen med Marketing teamet 

• Undervisning og opplæring av kunder 

•  

   

 Kvalifikasjoner 
Vi søker en person som er resultatdrevet og har et naturlig kundetekke. Du må være god til å skape 

og bygge relasjoner. Du må like utfordringer og sammen med høy faglig kompetanse kunne jobbe 

proaktivt og skape gode langsiktige resultater. Det er viktig at du også kan jobbe tett sammen med 

teamet i Norge og med kollegaer i de andre nordiske landene. Personlig egenhet vil bli tillagt stor 

vekt. 
 

Faglig ønsker vi en person som kan dokumentere: 

 

 • En relevant utdannelse innen molekylærbiologi eller biokjemi 
• Minst to års erfaringen med bruk av avlesere, imaging og/eller mikroskopi 

• Salgserfaring 

• Flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 

• God erfaring med MS Office og gjerne et CRM-system 

•  

   

 Vi tilbyr  

 En spennende stilling i et nordisk firma i vekst som har konstant fokus på å kunne tilby innovative og 

unike produkter innen life science og diagnostikk. Du vil være del av et stabilt team og jobbe nært 

med kollegaer i Norge og Norden. Det vil bli gitt grundig produkttrening og kontinuerlig 

oppdatering av denne for å kunne tilby kundene unik støtte og veiledning. 

 

 


