
 

 
I 35 år har ConvaTec skapt innovative produkter og tilbudt unike tjenester som forbedrer pasientenes livskvalitet. 
ConvaTec utvikler, produserer og markedsfører medisinsk utstyr innen flere forretningsområder: Stomi, sårbehandling, 
Kontinenshjelpemidler & Critical Care (produkter til intensivbehandling, anestesi, kirurgi) og infusjonsutstyr. I dag har vi ca 
9000 ansatte i rundt 100 land, og vi har 11 fabrikker i 8 land. I Norden er ca 75 ansatte fordelt på salg, markedsføring og 
økonomi.  

Vi eies av Nordic Capital og Avista Capital Partners. Du kan lese mer på www.convatec.no. 
 

 

Vil du være med å gjøre suksess i ConvaTec ? 

 

 
Brenner du for salg? Vil du vinne og vil du være en del av en internasjonal bedrift 
hvor engasjement og høye ambisjoner er en del av hverdagen? Da er stillingen 
som Product Specialist (Helse Sør Øst) innen sårbehandling kanskje den riktige 
stillingen for deg.  

 
I ConvaTec er vi ekstremt stolte av våre sårprodukter, og nå finnes det en 
mulighet for deg til å bli en del av et positivt og drivende salgsteam! Mye av 
jobben vil være selvstendig og innebærer eget ansvar, og vi har høye 
forventninger til våre selgere. 
 
Den rette profilen: 
 

 har en dokumentert suksessfull bakgrunn innen salg, gjerne fra 
Helseindustrien 

 har en helsefaglig bakgrunn eller utdannelse i salg/markedsføring 

 kan arbeide strukturert  

 kan samarbeide på et høyt profesjonelt nivå både internt i organisasjonen 
og eksternt med våre kunder 

 er proaktiv og løsningsorientert 

 er vant til å jobbe med klare salgs- og aktivitetsmål  

 er vant til å jobbe med klart kundefokus i et dynamisk og hektisk miljø 

 ønsket bosted: Oslo-området 
 
 
Vil du vite mer om jobben og hva vi kan tilby? Kontakt Jorunn Flemmen  på 
jorunn.flemmen@convatec.com, mob: 916 65 185 for mer informasjon, eller se 
vår hjemmeside www.convatec.no. 
 
Søknader sendes til HR Manager Nordic Region; lone.konnerup@convatec.com 
så snart som mulig. Vi inviterer til samtaler fortløpende. 
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