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Dato: 08.11.2019

Kalkulatør / backoffice
Vi søker en strukturert og målrettet medarbeider for vårt team på Vingrom!

Loe Rørprodukter AS er Norges største produsent av betongvarer til VA-bransjen. Fabrikken og hovedkontoret
ligger i Hokksund. Omsetning i 2018 var på 235 TNOK. Loe Rørprodukter AS inngår i Loe-konsernet som har en
samlet omsetning på 860 TNOK. Det jobber mer enn 300 ansatte i konsernet.

Loe Rørprodukter AS er et selskap som er stadig i vekst og følger den tekniske utviklingen på markedet.
Fabrikken er lokalisert på Hokksund med utsalg på Vingrom, Lillestrøm, Råde og Skien. Arbeidssted for
stillingen er Vingrom ved Lillehammer. Grunnet intern omorganisering ønsker vi å styrke vår organisasjon.
Arbeidsoppgaver:
o Utarbeidelse av tilbud iht. anbudsgrunnlag og aktuell VA-norm
o Mottak og registrering av salgsordre samt oppfølging av bestillinger og leveranser
o Generelt salg av betongvarer med supplerende produkter
Vår nye kollega skal være en pålitelige og kompetent samarbeidspartner for våre eksisterende kunder og skal
skape nye, langsiktige kunderelasjoner. Samarbeidet med leverandører skal være konstruktivt og effektivt.
Faglige kvalifikasjoner:
o Teknisk utdanning og/eller relevant teknisk erfaring – helst innen VA-bransjen men ikke påkrevet
o God kjennskap til elektronisk kommunikasjon og bruk av relevant dataverktøy
Personlige kvalifikasjoner:
o Du har gode samarbeidsevner og er serviceorientert.
o Du jobber selvstendig, nøyaktig og strukturert og har gode IT-kunnskaper.
o Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
o Du er ung og vil jobbe i en bedrift med utviklingsmuligheter. Kvinner oppfordres til å søke.
Våre primærkunder er kommuner og grunnentreprenører, og personen vi søker må derfor ha evne til å omgås
miljøet med en profesjonell, utadvendt og kontaktskapende holdning.
Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår for den rette personen.

Er det DEG vi søker?
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt enten med vår avdelingsleder innlandet Geir Inge Krok
på tlf. 958 92 167 eller vår salgsleder Bård Bergh på tlf. 909 96 443.
Søknad og CV sendes på e-post til bard.bergh@loe.no
Søknadsfrist:
Tiltredelse:
HOVEDKONTOR OG FABRIKK
Avd. Buskerud, Bærum, Asker
Ytongveien 30
3300 Hokksund
 91 00 66 00
94 77 12 60

8.12.2019
Etter avtale

Avdeling Oslo, Akershus
Isakveien 20
2004 Lillestrøm
 64 84 75 50
64 84 75 51

Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Avdeling Vestfold/Telemark
Porsgrunnsveien 192
3736 Skien
 35 59 40 89
35 59 40 90

www.loe.no

Avdeling Østfold
Mosseveien 112
1580 Rygge
 69 28 56 20
69 28 56 21

Avdeling Hedmark, Oppland
Paul A. Owrens veg 70
2607 Vingrom
 61221810

