
 
 
Pepperl+Fuchs er en ledende produsent av elektroniske sensorer, komponenter og systemer for 
det globale automasjonsmarkedet. Hovedkontor i Tyskland og moderne produksjonsfasiliteter både 
i Europa og Asia, gjør oss til et konkurransedyktig konsern med totalt mer enn 5500 ansatte. 
Pepperl+Fuchs har vært representert i Norge siden 1968. Vi er lokalisert i Porsgrunn og har 17 
ansatte.  
 
Konsernet er delt inn i to divisjoner. Divisjon Prosessautomatisering (PA) leverer Ex-interface 
systemer, feltbussutrustning, mann/maskin-interface og nivåsystemer til alle typer industri, med 
hovedvekt på prosessindustri, skip og olje/gass. Divisjon Fabrikkautomatisering (FA) leverer 
sensorer og sensorsystemer til alle typer industri og maskinbyggere. 
 
Til vår divisjon Fabrikkautomatisering (FA) søker vi: 
 

Salgsingeniør 
 
Stillingen består i kundekontakt både på telefon og ute hos kunde. Det er derfor viktig at du 
innehar gode kommunikasjonsevner. Det må påregnes en del reising i jobben. Du skal arbeide 
med planlegging og gjennomføring av kundebesøk, tilbud, salgs- og prosjektoppfølging. 
Produktopplæring gjennomføres internt og på våre fabrikker. 
 
Din profil: 
- Du har god sosial kompetanse og kan knytte kontakter og skape tillit. 
- Du kan arbeide selvstendig, er resultatorientert og engasjert. 
- Du har teknisk utdannelse eller kompetanse og gjerne erfaring fra automasjonsbransjen. 
- Du må kunne uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk. 
- Du må ha interesse for salg 
 
Vi er en sammensveiset gjeng som har gleden av å arbeide med markedets mest interessante 
produkter innen fabrikk- og prosessautomatisering. Vi tilbyr deg muligheten til å bli en del av vårt 
team med de utfordringer denne jobben innebærer. Fra vår side gir vi deg alle de verktøy som skal 
til for å lykkes. 
 
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, bonusordning, et godt arbeidsmiljø samt pensjons- og 
gruppelivsforsikring og bilordning. 
 
Opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til Salgssjef FA, Agnar Sæland, tlf 3557 
3823 eller Daglig leder Jacob Borchsenius, tlf 3557 3820. 
 
Søknad med CV sendes senest 7 juni til: asaeland@no.pepperl-fuchs.com 
Eller pr. post til : Pepperl+Fuchs AS, Postboks 96, 3901 Porsgrunn 
 
Mer om oss finner du på www.pepperl-fuchs.no 
 

 

 

http://www.pepperl-fuchs.no/

