
Säljprofilerad Geotekniker

Om jobbet/Arbetsuppgifter
Som Svenska Geotech AB:s geotekniker kommer du vara ansvarig för geotekniska undersökningar 
och utredningar i alla skeden av ett projekt. Enkelt beskrivet är att du utför dimensioneringar för 
främst markstabiliseringsprodukter. Försäljning är också något som ingår i denna tjänst och ofta är du
själv ansvarig säljare för de projekt du arbetar med. I tjänsten ingår det i viss mån resor till kunder, 
partners, leverantörer och konsulter. Även medverkan på mässor kan förekomma. Du kommer också 
fungera som teknisk rådgivare under hela processen samt vara Svenska Geotech AB:s huvudkontakt 
gentemot vår leverantör. 

Vi Söker
En utbildad civil-, högskoleingenjör eller motsvarande inom geoteknik. Positivt är om det finns några 
års erfarenhet av både försäljning och geoteknik. För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående 
med ett stort driv och en vilja att axla eget ansvar. Arbetet innebär mycket kontakter så det är viktigt 
att du är kommunikativ samt har en god förmåga att samarbeta och bygga goda relationer. Vi tror 
starkt på att relationer och långsiktighet. Det är också viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska 
och engelska i både tal och skrift. 

Du bör ha en god kunskap kring standardmjukvaror inom branschen. 

B-körkort är ett krav. 

Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete på ett växande företag med höga ambitioner. Hos oss ges du 
möjligheten att i hög grad styra ditt eget arbete med ett stort eget ansvar för dina kunder, uppdrag, 
och affärer. Du erbjuds även en väl utarbetad introduktionsplan där det ingår en mycket omfattande 
utbildning hos våran leverantör Tensar som är marknadsledande inom markstabiliseringsprodukter 
och har sitt säte i Blackburn, England. Där utbildas du bland annat inom deras egenutvecklade 
programvara för dimensioneringar, Tensar Pave. Denna programvara används bland många 
geotekniker runt om i världen.
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Övrig information
 Tillträde: Enligt överenskommelse

 Omfattning: Heltid

 Lön: Månadslön

 Placering: Uddevalla

 Vill du veta mer eller söka tjänsten så gör du det genom att kontakta: Mikael Lönnblom, 
0706648723, mikael@svenskageotech.se

Urval och intervjuer kommer ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista 
ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.

Om företaget 
Svenska Geotech AB är importör och leverantör av bygg-, mark- och anläggningsprodukter. Vi har 
vårt huvudkontor i Uddevalla och ett säljkontor i Kalmar samt dotterbolagen Norske Geotech AS och 
Contractor Trading AB. Företaget startades 2008 och har sedan dess utvecklats och breddats med 
flera produktområden. Våra kunder är såväl grossister som entreprenörer, allt från enmansföretag till
stora entreprenadföretag med miljardomsättning. Svenska Geotech AB ingår i Indutradekoncernen. 
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