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ARBEIDS- OG KRAVSPESIFIKASJON 

 
 

Jacobsen Elektro as 
 

Key Account Manager Norway 
 

 
Stillingens organisasjonsmessige plassering og formål 
Key Account Manager Norway skal ha ansvaret for å ivareta og bearbeide det norske markedet innen 
utbygging av nye trafostasjoner og andre EPC oppdrag der det er forventet en kraftig vekst i årene som 
kommer. Målsettingen er at Jacobsen Elektro skal ta sin del av del av de besluttede prosjektene med 
spesielt fokus på de store og dermed bidra til at selskapet fremstår som en betydelig aktør i Norge. 
Stillingen er nyopprettet og rapporterer til VP Sales.  
 
 
Forventninger til kandidaten 
På kort sikt (år 1): Jobbe sammen med Area Sales Director i å styrke vår posisjon og relasjoner etablert 
den siste tiden. Følge opp de største kundene våre, særlig Statnett.  
 
På lengre sikt: Være en lyttepost for å fange opp interessante endringer/trender hos kundene og 
markedet som selskapet kan nyttiggjøre seg. Være proaktiv ved å jobbe inn produkter/løsninger hos 
nøkkelkundene som kan bidra til å øke selskapets konkurranseevne. Bidra til at prosjekter vinnes! 
 
 
Arbeidsoppgaver 
Hovedoppgavene til Key Account Manager Norway blir å tilegne seg solid kunnskap om markedet, skaffe 
en god oversikt over kommende prosjekter, bidra til at Jacobsen kommer i tilbudsposisjon og sørge for at 
selskapet minimum vinner ett større prosjekt pr. år. (Fra 20 mill. kr. og oppover) 
 
Andre relevante arbeidsoppgaver vil være: 

• Bidra til «oppsalg» på eksisterende prosjekter 
• Bidra til salg av driftsløsninger og tjenester 
• Ta inn nye, mulige prosjekter til «bøttemøtet» 
• Være bindeledd mellom prosjekt og service & tjenester 
• Være delaktig i markedsføringen av selskapet (messer, events ol.) 

 
 

 
Ønsket faglig bakgrunn og erfaring 
Relevante kandidater må ha en teknisk utdannelse, fagskole eller høyere innen el-kraft/høyspent og 
minimum tre-fem års erfaring med teknisk salg mot nettselskap i Norge. Et etablert nettverk hos de 
viktigste kundene er et pre. Det forventes gode dokumenterbare resultater. Solid og relevant praktisk 
erfaring kan kompensere for manglende teoretisk kompetanse. 
 
 
Ønskede personlige egenskaper 
Stillingen er selvstendig og det forutsettes derfor at du tar initiativ, er selvgående med stor motor, 
resultatorientert og dyktig til å etablere gode mellommenneskelige relasjoner. 
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Andre viktige personlige egenskaper: 

• Kommersiell legning (ser muligheter og er økonomisk) 
• Strukturert 
• Lagspiller 
• Serviceinnstilt 

 
 

 
Bedriftskultur/arbeidsmiljø 
Selv om arbeidsdagen i stor grad er lagt opp til selvstendighet, der den enkelte arbeider fritt innenfor 
gitte rammer, preges bedriftskulturen av team-spirit; man arbeider for hverandre mot felles mål! 
Miljøet er profesjonelt med løs snipp, det er uformelt og med takhøyde. Åpent og positivt. 
 
 
Interne relasjoner 

• Area Sales Director Norway 
• Support ingeniørene 
• Service & tjenester 
• Prosjekt 
• Sales & Marketing Coordinator 

 
 

Eksterne relasjoner (kunder, leverandører mm.) 
I første rekke Statnett, Hafslund, Skagerak, Trønder Energi Nett og øvrige regionalnettseiere (ca. 20). 
Sekundært alle de mindre nettselskapene. 
 
 
Konkurrenter 
ABB, Siemens, GE/Alstom, samt norske og utenlandske entreprenørselskaper så som Infratek og ONE 
Nordic. 
 
 
Reiseaktivitet 
Stillingen vil medføre ca. 30 reisedager med overnatting i året. Dette vil hovedsakelig være i forbindelse 
med kundemøter. Reisevirksomheten vil fortrinnsvis foregå i Norge. 
 
 
Språk 
Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk. 
 
 
 
 
 
Betingelser 
Konkurransedyktige betingelser etter avtale 
 
 
Forsikringer: 
Personalforsikring  
IF:       Yrkesulykke, yrkessykdom, menerstatning, dødsfallerstatning + annen ulykke 
Reiseforsikring  
Europeiske:  Ferie/fritid, ektefelle/samboer og barn under 20 år 
Pensjon,  
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Storebrand: OTP, bedriften betaler 4% av lønn mellom 1-6G, og 6% av lønn mellom 6-                   
12G. I tillegg trekkes 1% av lønn mellom 1-12G, ekstrapensjon. 

Uførepensjon,  
Storebrand:        66% av lønn hvis ufør (med avkortning) 
Helseforsikring,  
Storebrand;       Beste ordning på markedet på privat helseforsikring 
  
Andre ordninger: Mobiltelefon 

5 uker ferie + 3 ekstra dager per år, grunnet kortere lunsj hver dag. Totalt 28 
feriedager per år. 

Refusjon av trenings- 
utgifter:      2/3 av utgift dekkes, eller inntil kr 300,- per mnd. 
Kantineordning:            Enkel buffet + en frukt hver dag, trekkes kr 200,- per mnd. på lønn 
 
 
Hva er det som er mest interessant for kandidaten (salgsargumenter) 
 

• Muligheten til å være med å utvikle et marked som er inne i en meget spennende fase 
• En selvstendig stilling som kan være med å forme 
• En sentral stilling med store påvirkningsmuligheter 
• Et spennende selskap med faglig tyngde og et godt rennommé 
• Du blir en del av et profesjonelt miljø preget av team-spirit med felles anstrengelser mot felles 

mål 
• Konkurransedyktige betingelser 

 
 
Karriere- og utviklingsmuligheter 
Ved positiv resultat- og markedsutvikling kan det åpne opp for interne muligheter.  
 
 
Ta kontakt med Hilde Lyngar Thorkildsen eller Roar Haaland Johansen vedrørende spørsmål rundt 
stillingen på hlt@jel.no eller rhj@jel.no 
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