
Bluecirc er et offensivt utviklingsselskap i sterk vekst, som leverer miljøteknologi til fiskeri- og 

havbruksnæringen. Selskapet har en bred portefølje av grunnprodukter, og er på vei til å lansere et nytt 

system for håndtering av biologisk avfall. Bluecirc har store ambisjoner om å endre næringen i mer 

bærekraftig retning, og gjøre det enkelt for næringsaktørene å velge mer miljøvennlige løsninger. Bluecirc er 

etablert med hovedkontor i Kristiansund og drives av langsiktige profesjonelle eiere.

Bluecirc er et offensivt selskap med ambisjoner om videre vekst. For å nå målene 

våre søker vi etter 1-2 dyktige KAM-er som blir motivert av å jobbe med 

miljøteknologi,  og som trives like godt på kontoret som på merdekanten.

Våre grunnprodukter retter seg mot flere segmenter innenfor havbruk; 

oppdrettsnæringen, fiskeflåten, fiskemottak, slakteri og brønnbåter. Vi har utviklet 

tre teknologiske kjerneprodukter som retter seg mot disse markedene, og er på 

utkikk etter personer som har evne til å sette seg raskt inn i nye markedsområder. Vi 

ser etter deg som liker å jobbe med nye kunder, nye markeder og har sterk 

kommersiell og teknisk innsikt.

Sentrale arbeidsoppgaver

• Jobbe med strategisk salg og markedsutvikling

• Oppsøkende salg og kundebesøk

• Utvikle markedsplaner og salgsmål

• Bistå i arbeidet med å utvikle nye forretningsstrategier

• Være med i de ulike innovasjonsprosessene som går i selskapet

• Kommersialisering og markedsføring av produkter og tjenester

• Operasjonalisering av nye produkter og tjenester

• Videreutvikle salgsprosessene 

• Samarbeide med leverandører

• Sette tydelige salgsmål 

• Identifisere utviklingsmuligheter og utforske nye forretningsmuligheter



Kvalifikasjoner

• Kunnskap om strategisk markedsutvikling

• Bakgrunn innenfor salg og/eller markedsføring av produkter og tjenester

Din Profil

• Alltid har et smil på lur, er uhøytidelig og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

• Har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

• Er løsningsorientert, selvstendig og målrettet.

• Har et solid konkurranseinstinkt.

• Elsker følelsen av å mestre noe som er utfordrende.

• Interesse for nettverksbygging

• Som person er du et forbilde for en åpen, ærlig og dialogbasert kultur. Du 
støtter utviklingen av en ansvarlig organisasjon med selvstendige 
medarbeidere.

Vi tilbyr deg

• En spennende jobb med høyt tempo og varierte utfordringer

• Muligheten til å være med på å forme den videre utviklingen av selskapet

• Et godt, uformelt arbeidsmiljø

• Stor grad av frihet under ansvar

• Konkurransedyktige betingelser

Vi legger til rette for vurdering av aktuelle kandidater også før fristen - nøl derfor 
ikke med å melde ditt kandidatur!

For spørsmål om stillingen kontakt gjerne daglig leder Arild Ersvik på tlf.921 29 929
Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes til arild@bluecirk.no
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