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Säljare / Affärsutvecklare 3DEXPERIENCE
X10D Solutions arbetar inom PLM (Product Lifecycle Management). Vi är specialiserade på
försäljning och införande av världsledande programvara från Dassault Systèmes.
Många nya och befintliga kunder byter nu till den nya plattformen 3DEXPERIENCE, vilket innebär
att vi utökar med fler medarbetare inom området PLM. För denna tjänst söker vi en erfaren
säljare / affärsutvecklare med engagemang och intresse av att utveckla kunder för att maximera
deras nytta av våra produkter och tjänster.
Hos X10D vill vi att du ska trivas. Om individen mår bra, så går företaget bra. Vi har följande
ledord:
•

Ärlighet

•

Enkelhet

•
Affärsmässighet
Genom ärlighet och enkelhet skapas affärsmässighet och långa relationer med våra kunder.
Detta leder till goda affärer och bra förutsättningar att må bra hos oss.

X10D Solutions är platinum partner till Dassault och är en av de ledande leverantörerna av
Dassaults programvara. Vi har idag ca 50 st. kunder i Sverige och Norden – stora och små. Vi
har kontor i Göteborg, Jönköping och Växjö. Våra medarbetare har lång erfarenhet av PLM och
produktutveckling och vi är erkänt duktiga.
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra kunder och som vill sätta sig in i kundernas situation för
att maximera nyttan av våra produkter och tjänster. Affärsutveckling för oss innebär att man säljer
produkter eller tjänster till företag. Vi säljer Dassaults produkter samt egenutvecklade IT-lösningar
som stödjer implementation av Dassault portfölj.
Du kommer arbeta med flera av våra befintliga kunder men också med nykundbearbetning över
hela Sverige. Utvecklingen av X10D´s utbud går mot CLOUD baserade lösningar och det är inom
detta område som vi ser att denna tjänst kommer att fokusera. Tillsammans med våra
lösningsarkitekter är din uppgift att utveckla våra clouderbjudande för stora och små kunder inom
framförallt tillverkande industri, men även andra industrier kan komma att bli aktuellt att bearbeta.
Genom vårt nära samarbete med Dassault Systèmes deltar vi ofta i utbildningar som erbjuds
inom Dassault portföljen och affärsutveckling.
Hos X10D får du vara med i hela processen – från kundbearbetning, kravanalys och tillsammans
med teamet utforma lösningsförslag och kontinuerlig affärsutveckling.
Vi erbjuder en resultbaserad kompensation med möjlighet till goda förtjänstmöjligheter och
samtidigt stor påverkan av ditt arbetsinnehåll. Som säljare / affärsutvecklare hos oss har du
tillgång till tjänstebil och dom verktyg som en säljare / affärutvecklare behöver.
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Vi söker en engagerad person med minst 5 års erfarenhet av försäljning till Industri och IT
lösningar, gärna med förståelse från design- eller produktionsprocessen. Du jobbar troligen som
säljare/affärsutvecklare idag och är intresserad av att ta nästa steg i din utveckling. Vi ser gärna
att du har högskoleutbildning och har dokumenterad arbetslivserfarenhet.
För oss är ditt engagemang och kompetens viktig, såväl social som teknisk. Du är nyfiken på att
ta dig an nya utmaningar och kunskapsområden. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift på
både svenska och engelska.
Kompetenskrav:
• Erfarenhet av försäljning av IT - lösningar
Meriterande:
•

Tidigare erfarenhet av PLM försäljning

•

Tidigare erfarenhet av ERP / MPS försäljning

START: Omgående, med hänsyn till ev. uppsägningstid
OMFATTNING: 1 Person, Heltid, tillsvidare
PLATS: Göteborg
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Vi tar löpande emot ansökningar
KONTAKT: Magnus Andersson / Rikard Torkelsson

Mail: work@x10d.se
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