
Troldtekt A/S søker: 

2 distriktssjefer til Oslo/Sørøst-Norge

Vil du være med å selge ledende akustikkløsninger  
beregnet på byggeprosjekter? Og vil du jobbe i en 
virksomhet i vekst som er en trendsetter innen bære-
kraftig inneklima? Da ser vi frem til å motta søknaden 
din.

Arbeidshverdagen din:
Som distriktssjef er nøkkelrollen å bygge opp en pipeli-
ne av prosjekter og være en del av et sterkt salgsteam 
i Skandinavia. Fokuset ligger på å bygge langsiktige re-
lasjoner med ulike interessenter i verdikjeden og å 
identifisere nye forretningsmuligheter. En del av denne 
strategien er å øke Troldtekts digitale tilstedeværelse, 
primært for det leddet som jobber med offentlige pro-
sjekter og miljøer.  

Du skal først og fremst samarbeide med arkitekter (via 
fysiske og digitale besøk), men du vil også møte entre-
prenører, distributører, byggherrer osv. som en del av 
arbeidshverdagen.

Vi kan tilby:
• en variert stilling der du besøker kunder og dekker 
   behovene deres med riktig akustikkløsning fra  
   Troldtekt , og der du representerer Troldtekt på  
   messer, arrangementer, webinarer m.m.; 
• en selvstendig og utviklende jobb i en svært  
   velrenommert og stabil bedrift med korte  
   beslutningsprosesser, store ambisjoner og vilje til  
   å løfte i flokk; 
• en jobb i en dansk vekstvirksomhet som er et  
   datterselskap av et solid internasjonalt konsern;
• et grundig introduksjonsforløp – med besøk  
   både ved hovedkontoret i Aarhus og ved den  
   høyteknologiske fabrikken i Troldhede (Danmark). 

Du har:
• flere års erfaring med arbeid i prosjektform og god 
   forståelse av de ulike fasene i byggeprosessen; 
• en brennende interesse for design og arkitektur;
• evne til å være en del av et team, men samtidig 
   jobbe selvstendig;  
• evne til å planlegge ukene dine, identifisere 
   prosjekter og være aktiv i markedet i distriktet ditt; 
• et øye for å få så tidlig kjennskap som mulig til nye 
   byggeprosjekter som kan passe Troldtekts produkter 
   – dels gjennom dine personlige kontakter, men også 
   gjennom ulike digitale informasjonskanaler; 
• gode kommunikasjonsevner – også via skjerm.

Slik søker du:
Send en begrunnet søknad og CV-en din (gjerne i 
PDF-format) innen 9. januar 2023 med henvisning til  
«distriktssjef i Norge» til job@troldtekt.dk. 

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du innledningsvis 
kontakte Export Manager Kent Vium Pedersen på  
+45 87 47 81 28

Vi ser frem til å høre fra deg. 

Hos Troldtekt A/S mener vi at akustisk komfort og sunt inneklima er viktige elementer i god konstruksjon. Siden 1935 har vi 
produserte Troldtekt akustiske plater laget av to av naturens egne materialer - tre og sement. Vi designer, utvikler og produserer 
platene i Danmark under moderne, miljømessige forhold. Sosialt ansvar, bærekraft og digitale løsninger er en viktig del av vår 
forretningsfilosofi. Troldtekt er en økonomisk sunn bedrift og sysselsetter totalt ca. 170 dyktige medarbeidere. Våre kunder er 
primært arkitekter og i sluttsalget, trelasthandlere og entreprenører.

> www.troldtekt.dk


