
 

 

 

Vi söker en Sales Support Engineer till 

vårt huvudkontor i Jakobstad 
 

Din första uppgift kommer att vara att lära dig våra 

produkter så att du blir en produktexpert som kan 

erbjuda tekniskt stöd åt våra kunder, vårt Sales team 

samt nätverk av representanter ute i världen. 

 

Du blir medlem i Sales teamet där du samarbetar med 

försäljning, marknadsföring och teknik med 

målsättningen att göra försäljningsprocessen och 

kundstödet effektivare. 

 

Som teknisk support jobbar du på plats i Jakobstad, men kan vid behov också medverka vid 

tester och igångkörningar hos våra kunder. Arbetet innefattar därför internationella 

kundkontakter och främst kommunikation på engelska och svenska. Övriga språk räknas som 

merit. Tjänsten innebär en del resor.  

 

Arbetet inkluderar även offertgivning och registrering av dokumentation och feedback från 

marknaden.  

 

Vi söker en person som tycker om att arbeta i team, trivs med kundkommunikation, är 

intresserad av teknik och av att praktiskt sätta sig in i och lösa kundens utmaningar. 

 

Vi ser gärna att du har en utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande (till exempel 

process/mekanik/produktionsekonomi). Erfarenhet av SolidWorks eller andra 3D-ritprogram är 

ett plus, men inget krav. 

 

 

Mer information om tjänsten 

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Kass, Sales & Marketing Manager, per telefon 040 585 2769, 

eller via e-post henrik.kass@fluid-bag.com. 

 

Skicka in din ansökan till careers@fluid-bag.com så fort som möjligt, eftersom tjänsten tillsätt 

när vi hittar rätt person, men senast 24.1.2023. 

 

 

Om Fluid-Bag 

Fluid-Bag är ett exportföretag i Jakobstad som tillverkar en unik, flexibel förpackningslösning 

för transport av flytande produkter. Vi säljer våra produkter runt om i världen och största 

delen av våra produkter exporteras. 

 

Våra kunder är ofta ledande inom sina segment och finns inom branscher som bilindustri, 

smörjfetter, lim, målfärger, kosmetik och livsmedel. 

 

I Jakobstad arbetar ca 50 personer, här finns huvudkontoret och tillverkningen av 

innerbehållare till våra förpackningar. Fluid-Bag har även dotterbolag i USA och Thailand. 

 

Läs mer om oss på vår hemsida: www.fluid-bag.com 
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