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Om oss:
Move ble stiftet høsten 2012 og er i dag 4 medarbeidere og i sterk vekst. Move har spesialisert seg innenfor leveranse av heistekniske
rådgivningstjenester. I den anledning ønsker vi å styrke våre tjenester innenfor rådgivningtil våre kunder. Move er et selskap som leverer
tjenester innenfor;
I.
II.
III.

Forvaltningstjenester til eiendomsselskaper både offentlige, private og borettslag
Heisteknisk rådgivning
Prosjektledelse og byggeledelse

Heisteknisk rådgiver – søkes
Vi søker etter:
Vi søker etter en person som ønsker å bli en del av teamet i rådgivningsavdelingen i MOVE. Personen vi søker etter vil ha ansvaret for salg av
forvaltnings- og rådgivningstjenester, oppfølging av heisleverandører samt prosjektoppfølging. Move har utviklet et eget online system som
vil være ditt hovedverktøy i det daglige.
Move har satt klare mål og KPIer for stillingen. Vi søker etter en person som arbeider selvstendig, strukturert og liker å ha hovedansvaret for
leveransekrav.
Ansvar og arbeidsoppgaver:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Salg av forvaltningsavtaler og rådgivningstjenester
Løpende dialog med kunder.
Oppdatering av Move Online portal
a. Oppfølging av arbeidsordre mot leverandørmarkedet
b. Registering av kvalitetsrapporter, tilstandsrapporter og periodiske kontrollrapporter i Move Online portal
c. Håndtering av fakturakontroll mot leverandørmarkedet
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og evaluering gjennom MOVE portalen til leverandører
Utarbeidelse av trafikkanalyse av bygg
Prosjektleder derav byggherrens prosjektleder i.fm større reparasjoner og utskiftning av løfteinnretning.
Utarbeidelse av kvalitets-, tilstands-, og vedlikeholdsrapporter.
Delta i prosjektorganisasjonen i Move avd. Prosjekt
Rapportering til Move administrasjon av salg status, timer, fakturering, innkjøp og prosjektstatus.

Kvalifikasjoner:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
Gode salgsegenskaper som viser tillit og troverdighet
Strukturert og engasjert
Relasjonsbygger
Løsningsorientert med god gjennomføringsevne
Selvstendig og trives med en hektisk hverdag
Erfaring fra servicemarkedet og byggebransjen.
Formell kompetanse derav teknisk fagskole / el-Ingeniør / siv. Ing innenfor elektro.
a. Vi vurderer også personell med fagbrev som heismontør som kan vise til lang erfaring fra prosjekt- og serviceledelse samt
salgsansvar. Vi ber om å få oversendt med søknad resultatkrav i de stillinger du hatt mot leveransekrav fra arbeidsgiver.
Vi ber deg beskrive i søknaden din erfaring med de ulike typer løfteinnretninger.

Vi tilbyr:
Vi tilbyr spennende oppgaver i et selskap i vekst og utvikling. Arbeidsmiljøet vårt er uformelt, godt og til tider hektisk. Vi tilbyr også
konkurransedyktige betingelser. Dersom dette høres ut som deg, og du er på utkikk etter nye utfordringer, så håper vi du vil ta deg tid til å
søke på stillingen! Søknader behandles fortløpende.
Spørsmål rettet mot stillingen, kontakt: Thomas Bremvik - 95727251 – thomas.bremvik@moveconsultancy.no

