
 
 
 
 
 
 
 
Fler måste få veta om att vi finns! 
 

Vi söker därför en till två säljare 
  

Acosense söker en till två säljare som i sina roller kommer få bygga upp strategier, 
kartlägga marknader, utveckla kundrelationer och tänka till kring hur man 
effektivast exponerar sig mot kunderna. Vi arbetar nära våra kunder och siktar på 
långa relationer och självklart spelar du som säljare en nyckelroll i detta långsiktiga 
arbete samt i bolagets växande. 
 
Vårt huvudsakliga fokus är papper och massa-industrin och även om erfarenhet 
därifrån är positivt, är det inget krav. Däremot behöver Du ha erfarenhet från att 
sälja, bygga relationer och få andra intresserade av det Du presenterar.  
 
Vi söker därför dig som vill jobba med 

- hela kedjan från kartläggning och uppsökande till färdig affär 
- att kontinuerligt utvärdera och lägga strategier 
- en unik teknik och approach som ställer krav på hur den kommuniceras 
- komplexa projekt 
- en telefon som främsta arbetsredskap 
- människor, för oavsett B2B så är det i slutändan en människa som säljer till 

en annan människa. 
 
Vi tror att du 

- har tidigare erfarenhet från försäljning 
- är bekväm med uppsökande försäljning 
- gillar att resa 
- kan jobba självständigt och gillar att ta initiativ 
- har god teknisk kunskap och att du i botten är ingenjör eller har byggt upp 

motsvarande erfarenhet från industrin.   
 
Tjänsten utgår från Acosense kontor på Stampgatan 20A i Göteborg men resor i 
Sverige och Europa sker regelbundet samt enstaka längre resor. Ansökningar 
utvärderas löpande och vi hoppas att Du finns på plats inom kort.  
 
Sök senast 6 oktober genom att skicka CV och personligt brev till 
jobs@acosense.com. 
 
 

Om Acosense 
 

Acosense analyserar processavsnitt och vätskor med syfte att undvika oönskade 
processlägen samt optimera processer inom industrin. Optimering kan till exempel 
vara i form av energieffektivisering, högre råvaruutnyttjande, lägre 
kemikalieanvändning eller jämnare och högre kvalité. Grunden i Acosense plattform 
är analys av akustisk data och i och med den unika hårdvaran kan Acosense 
extrahera information från processer på ett helt nytt sätt. 
 

Acosense står inför en spännande tid där vi under 2020 kommer driva flera olika 
projekt parallellt med all försäljning och driftsättning av installationer.  
 

Vi expanderar både vad gäller teamet och vårt erbjudande mot kund och som en 
del av Acosense kommer man vara med och bygga ett större - men precis lika 
roligt och personligt - bolag! 
 

En presentation av bolaget kan du se här: https://youtu.be/9qlXmZJA97c 


