
CODAN er spesielt kjent for høy kvalitet på produktene og god service innen medisinske overføringssystemer. Som partner 
for leger, sykepleiere, spesialistapotekere og sykehus er vi ansvarlige for våre produkter og for dette mer enn 60 sykehus i 
Norge. Salgsteamet vårt jobber med å distribuere disse medisinske produktene av høy kvalitet. CODAN NORGE AS er et 
selskap i CODAN Companies, med rundt 1500 ansatte over hele verden, hvorav 8 er ansatt i Gjerdrum, like nord for Oslo.

For å utvide teamet vårt ser vi etter en

Produktspesialist med bakgrunn fra intensiv- eller anestesiavdelinger
så snart som mulig.

Ditt ansvar vil omfatte:
• Utvidelse og vedlikehold av eksisterende kundekontakter
• Av stor betydning vil være kartlegging, planlegging og gjennomføring av salgsaktiviteter samt aktiv deltakelse i anbud 

og oppfølging av kontraktsprodukter
• Kvalifisert presentasjon av produkter, f.eks. gjennomføre kundemøter og produktpresentasjoner på sykehus for å gjøre 

brukerne kompetente og trygge på å bruke utstyret
• Realisering av salgsmål og gjennomføring av salgsforhandlinger
• Ansvarsområdet ditt vil hovedsakelig omfatte sykehus på Østlandet eller Vestlandet

Din Profilen:
• Som vår nye kollega bør du ta med deg erfaring fra det kliniske miljøet, for eksempel som anestesisykepleier eller 

intensivsykepleier 
• Erfaring med rådgivning og salg av medisinske produkter er fordelaktig
• Retoriske ferdigheter, sosial kompetanse og selvsikkerhet
• Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
• Du er serviceorientert og det er viktig at kundene oppfatter deg som en pålitelig og kvalifisert spesialist 

Løsningsorienteringen din er uttalt
• Du må ha digital leseferdighet og teknisk interesse
• Fint om du bor på Østlandet, men Vestlandet kan også være egnet. Stillingen innebærer reiseaktivitet

Hvis du har klinisk erfaring innen de ovennevnte områdene eller ekspertise innen medisinsk teknologiindustri, og hvis vi 
har vekket din interesse, bør vi bli kjent med hverandre. Send søknad med lønnsforventning på e-post. Kontaktperson:  
Anders Haugum, mobiltelefon: +47 92 88 11 19, e-post: anders.haugum@ifo.no 
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CODAN is known specifically for the high quality of products and good service in the field of medical transfer systems. 
As a partner of doctors, nurses, specialist pharmacists and hospitals, we are responsible for our products and by this, for 
more than 60 hospitals in Norway. Our sales team is working successfully on the distribution of these high-quality medical 
products. CODAN NORGE AS is a company in the CODAN Companies, with around 1500 employees worldwide, of which 
8 are employed in Gjerdrum, just north of Oslo.

To expand our team we are looking for a

Product Specialist with background from intensive- or anesthetic departments
as soon as possible.

Your responsibilities will include:
• Expansion and maintenance of existing customer contacts
• Of great importance will be the mapping, planning and implementation of sales activities as well as active participation 

in tenders and follow-up of contract products
• Qualified presentation of products, e.g. conduct customer meetings and product presentations in hospitals to make 

users competent and confident in using the equipment
• Realisation of sales targets and conducting sales negotiations
• Your area of responsibility will mainly include hospitals in Østlandet or Vestlandet 

Your profile:
• As our new colleague, you should bring experience from the clinical environment with you, for example as an 

anesthesia nurse or intensive care nurse 
• Additional experience in consulting and sales of medical products is advantageous
• Rhetorical skills, social competence and assertiveness
• You have good oral and written presentation skills in Norwegian and English
• You are service-oriented and it is important that customers perceive you as a reliable and qualified specialist.  

Your solution orientation is pronounced
• You must have digital literacy and technical interest
• It is suitable if you live in Østlandet, but Vestlandet can also be suitable. Willingness to travel is required

If you have clinical experience in the above-mentioned areas or expertise in the medical technology industry, and if we have 
aroused your interest, we should get to know each other. Please send your application with salary expectation by e-mail. 
Contact person: Anders Haugum, mobile phone: +47 92 88 11 19, e-mail: anders.haugum@ifo.no
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