
 
 

Nordomatic er Skandinavias ledende leverandør av tekniske løsninger for bygningsautomatisering, også omtalt som Smart 
Building Solutions. Nordomatic ble grunnlagt i Stockholm i 1967 og har i dag mer enn 500 ansatte fordelt på 20 kontorer i 
Danmark, Norge, Sverige og England. Med det er vi den største systemuavhengige integrasjons- og 
byggautomasjonsentreprenøren i Skandinavia. Selskapet har passert 1 milliard i årlig omsetning, har god økonomi og er i sunn 
vekst. I 2020 bidro vi til at våre kunder unngikk utslipp tilsvarende 69 000 tonn CO2. 
 
Vi leverer gjennomgående, åpne styringsløsninger til energieffektive og smarte bygg. Uten bindinger til produkter eller 
programvare finner vi den optimale løsningen til det enkelte prosjekt. De ansatte representerer eliten av kompetanse innen vårt 
fagfelt i Skandinavia. Nordomatic dekker hele Norge har mer enn 100 ansatte fordelt på kontorer i Bergen, Oslo, Moss. 
Lillehammer og Kristiansand. 

 

Nordomatic søker etter selger til serviceavdelingen som skal arbeide i 
vårt salgs- og markedsteam som for tiden består av flere engasjerte og 
faglig dyktige ansatte. Hovedoppgavene for stillingen vil være salgs- og 
kundeoppfølging som i sum bidrar til å øke ordreinngangen og 
kundetilfredsheten til selskapet. 

Om DU har lyst til å bli med på Nordomatic sin videre vekst i det norske markedet og skape bedre 
løsninger og mer energieffektive, lønnsomme og sunne bygninger ønsker vi å høre fra DEG! 

 
Vi tilbyr: 

 Arbeid med moderne og fremtidsrettet teknologi i et kreativt og høyteknologisk miljø. 
 Faglig dyktige lagspillere med lang bransjeerfaring. 
 Karriere- og utviklingsmuligheter tilpasset den enkelte. 
 Mulighet til å påvirke både sin egen arbeidsdag og bedriftens utvikling. 
 Konkurransedyktige betingelser til den rette kandidaten. 
 Uformelt og godt faglig samt sosialt miljø. 
 Moderne lokaler sentralt i Oslo og avd. kontor i Bergen, Kristiansand, Moss og Lillehammer  

  
Arbeidsoppgaver: 

 Utvikle nye- og videreutvikle eksisterende lønnsomme relasjoner til eksisterende kunder, 
byggeiere og bygningsforvaltere. 

 Opprettholde god kontakt med eksisterende kunder. 
 Initiere befaringer og oppfølgingsmøter hos nye- og eksisterende kunder. 
 Utarbeide kundetilpassede tilbud i samarbeid med prosjekt- og serviceavdelingen. 
 Kalkulere og re-kalkulere nye serviceprosjekter og serviceavtaler. 

  



 
 

Kvalifikasjoner: 

 Erfaring fra teknisk bransje. (Elektro, VVS, automasjon e.l.) 
 Førerkort for personbil. 
 Flytende norsk, både skriftlig og muntlig.  

  

Personlige egenskaper: 

 Vi ser etter deg som er markedsorientert og utadvendt med gode samarbeids- og 
kommunikasjonsevner. 

 Du blir trigget av å nå mål og er proaktiv. 
 Du har evnen til å ta i et tak når det kreves. 
 Du har lagånd, godt humør og brenner for å få kollegaer rundt deg til å prestere bedre. 

  

Nordomatic tar sikte på å bli ledende på «impact» innen smarte bygg. Vi er pionerer, og vi bidrar til å 
drive endring i bransjen på globalt plan. 

Med «ledende på ‘impact’» mener vi at vi går i bresjen for å nå FNs bærekraftsmål. Som et IMPACT-
selskap er det ikke tilstrekkelig at vi bare etterlever forskrifter – vi arbeider også systematisk mot økt 
miljømessig og sosial bærekraft, og vi ønsker å stå i spissen for en lignende forandring av det globale 
markedet for smarte bygg. 

 
 
 
 

Fem strategiske initiativer 



 
Nordomatic har utviklet fem strategiske initiativer som danner grunnlaget for vår verdiskapningsplan, 
"Value Creation Plan 2025". 

Hver enkeltperson bidrar til denne planen, som til syvende og sist også vil bidra til individuell vekst og 
læring for alle medarbeiderne i konsernet. 

1   Utvidet service 

Nordomatic vil drive vekst på dette området ved: 

 Utvikling av nye servicekonsepter 
 Forebyggende tiltak 
 Servicekontrakter 
 Service Excellence Centre 
 Attraktive tilbud på oppgradering og modernisering. 

Eiendommer må oppgraderes og vedlikeholdes på en mer profesjonell måte for å oppnå økt 
energieffektivitet og bedre inneklima til en lavere kostnad samt en bedre miljøprofil. 

 

 

2   Integrasjonsprosjekt 2.0 

Nordomatic er en av veldig få aktører som kan 
prissette og administrere svært store og 
kompliserte integrasjonsprosjekter, slik som 
sykehus, sportsarenaer, store 
næringseiendommer, museer osv. 

Med dette initiativet tar vi sikte på å redusere 
risiko og oppnå bedre kundekvalitet og verdi i 
slike store prosjekter. 

 

 



 

3   Smart Cloud 

Nordomatic er i forkant når det gjelder avanserte 
digitale tjenester og har tilbudt skybaserte BMS-
tjenester i mange år. 

Mange byggeiere ønsker nå å dra nytte av ny 
teknologi og nye applikasjoner, og Nordomatic er 
i ferd med å utvikle en bransjeledende plattform 
for sammenkoblede smarte elementer i 
bygninger. 

 

 

 

 

4   Operasjonell kvalitet 

Nordomatic vokser med stor hastighet: hver uke 
rekrutterer konsernet nye medarbeidere, og hvert 
kvartal gjennomfører det et selskapsoppkjøp. 

Vår evne til å jobbe effektivt og hele tiden forbedre 
driften krever konstante undersøkelser og forbedring 
av arbeidsganger, fremgangsmåter og systemer. 

 

Nordomatic Academy er en viktig del av dette arbeidet, 
som er rettet mot å gi alle medarbeiderne bedre 
opplæring. 

 

 

 

 

 

  



 
 

5   Oppkjøp 

Nordomatic opererer på det mest avanserte smartbyggmarkedet i verden, Skandinavia, og vi har et 
ønske om å ta med oss denne kunnskapen inn i nye markeder. 

Nordomatic vil fortsette arbeidet med å styrke sin posisjon i Skandinavia gjennom ytterligere oppkjøp, 
og i de kommende årene vil vi også etablere oss på nye markeder. 

 

Gå inn på www.nordomatic.com/no og les mer om hva vi jobber med, og hva vi kan tilby deg som 
ansatt. 

Søknad til stillingene sendes til: anders.einbu@nordomatic.com 

BLI MED PÅ VÅR SPENNENDE REISE FOR EN 
MER BÆREKRAFTIG OG AUTOMATISERT 
VERDEN! 

 


