
 

 
Produktspesialist 

Molekylærbiologi 

 

 

 

 Vi søker etter en entusiastisk og energisk produktspesialist som skal være ansvarlig for salg og 

markedsføring av AH Diagnostics produktutvalg innen molekylærbiologi. 

Utvalget inkluderer de nyeste metodene på markedet og innovative produkter, f.eks. i 

følgende områder: 

• NGS • Kloning 

• qPCR/PCR • CRISPR 

• Western Blotting • DNA-RNA isolasjon 

 

Oppgavene dine vil inkluderer salg og støtte av AH diagnostics produktsortiment i Norge, 

vedlikeholde og skape kundeforhold samt planlegge og koordinere markedsføringsaktiviteter. Du får 

hjelp av nordiske applikasjonspesialister og et profesjonelt markedsteam. Som en del av AH-teamet 

kan du utvikle egen kunnskap rundt de nyeste teknologiene i feltet. Du vil også bli kjent med 

kundenes forskning på nært hold, og hovedandelen av arbeidet er salg til kunder. 

 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. 40 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. 
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 Hovedoppgaver  

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

kunder gjennom kundebesøk og markedsføringsaktiviteter 

• Produkt- og applikasjonstrening 

• Tett kontakt og kommunikasjon med eksisterende kunder og opprettelse av nye 

kundeforhold 

• Kontakt med lokale opinionsledere 

• Koordinering av ulike seminarer, utstillinger og andre arrangementer 

• Lage markedsundersøkelser så vel som langsiktige planer 

• Utvikling av strategi og produktsortiment sammen med nordiske kolleger 

•  

   

 Kvalifikasjoner 
Vi ser etter en spesialist som har: 

 

 • Bakgrunn med molekylærbiologiske produkter og god kunnskap om NGS, PCR, QPCR, 

kloning, WB og muligens andre molekylærbiologiske metoder. 

• Salgserfaring er en fordel 

• Evne til å arbeide selvstendig, men også i team 

• Resultatorientert 

• Kunnskap og interesse for å jobbe med både instrumenter og forbruksvarer 

• Problemløsing, teamarbeid og kommunikasjonsevner 

• Mulighet for å reise mye i Norge og noe utenfor Norge 

• Gyldig førerkort 

• Flytende norsk og engelsk 

•  

   

 Vi tilbyr  

 En spennende stilling i et nordisk firma 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 løpende utvikling for å 

kunne tilby kundene unik støtte og veiledning. Lønn etter avtale. 

 

 


