
 

Bil diagnose, Kamera Kalibrering, Bil tekniske data. 

Hella Gutmann Solutions AS, Oslo område  
Salgsteknikker – Bilteknisk support 

Hella Gutmann Solutions AS har de seneste år opplevet bra vekst og til å sikre og styrke den fortsatte vekst for Hella Gutmann Solutions AS, søker 

vi en bransjekjent kollega med bra auto teknisk innsikt, som kan være med på, i tett samarbeide med våre auto grossist partnere, å styrke vår 

posisjon for bilteknisk informasjon og diagnose utstyr i Norge.  

Du vil bli del av en stabil, positiv og fleksibel arbeidsplass med god oppbakking fra hele det europeiske team, bestående av Skandinavias største 

team av bil teknikere, og Europas største tekniske hot line. Arbeidsstedet blir på Hellanor A/S, Industriveien 26, 1481 Hagan, hvor Hella Gutmann AS 

har kontor.  

Dine primære oppgaver vil være: 

 Salg og presentasjon av biltekniske data 

 Teknisk hot line på betjening og feilsøking med moderne diagnoseutstyr til biler 

 Videreutvikling av relasjoner med samarbeidspartnere.  

 Bilteknisk support  

 Kursaktiviteter i Norge 

Hella Gutmann Solutions AS er Skandinavias største og eldste produsent av bilteknisk informasjon til bilbransjen. Som en del av det tyske konsern 
Hella-Gutmann Holding, er vi også en betydelig faktor i resten av Europa, og blant annet markedsledende i Tyskland. Utover produksjon av tekniske 
data og IT løsninger, står Hella Gutmann AS ansvarlig for salg og support til det samlede skandinaviske marked for alle gruppens produkter.  

Som kommende kollega hos Hella Gutmann Solutions AS, skal du være: 

 

• Tillitvekkende og ærlig 

• Selvstendig og resultat orientert 

• Gode kommunikative evner, er utadvendt og serviceminded samt arbeider selvstendig 

• Bilteknisk bakgrunn, herunder forståelse for elektronikk og bilteknisk diagnose utrustning 

• Systematisk, positiv og service orientert 

• Kjennskap til MS Windows 

 

Da mye av arbeidet vil foregå med support, teknisk rådgivning av biltekniske data og diagnose utstyr hos nåværende og kommende kunder, er 

stillingen primært en intern posisjon, dog med reiseaktivitet i visse perioder. Vi kan tilbyde lønn etter kvalifikasjoner, samt en attraktiv pensjonsordning. 

Søknad sendes til: Hella Gutmann Solutions A/S, att. Adm. Direktør  Lars Bertz Thomsen e-mail: LT@Hella-Gutmann.dk 

 

 

Vi holder løpende samtaler for rekruttering så snart som mulig. 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  

KAM Ole Kristian Brennum (okb@hella-gutmann.no) 

 
Hella Gutmann Solutions AS 

Industrigata 26 | 2619 Lillehammer 

 
www.hella-gutmann.no 
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