
 

 

Key Account Manager 
PNO Norge 
 

 

PNO er Nordens største bedrift innen utleie av trailere. Vi er en familieeid bedrift, grunnlagt I 1975 med 

hovedkontor i København. PNO har også avdelinger i Helsingfors, Oslo, Helsingborg i Sverige, Horsens i 

Danmark og Venlo i Holland.  

 

Målet vårt er å lede overgangen til bærekraftig transport og vi tror fullt og fast på at PNO kan bli en viktig 

pådriver for endring i logistikkbransjen. For å kunne betjene våre kunder i Norge på beste vis, utvider vi 

vårt område og søker kandidater, basert i Norge.  

 

 

Om jobben 

 

Du vil jobbe fra vårt kontor på Langhus, og jobbe tett med vår Country Director og Fleet Manager.  

Nøkkelen er å forstå og analysere kundens behov for å kunne selge de rette PNO-løsningene. Målet er å 

bidra til å opprette og utvide vår virksomhet for å oppnå langsiktig suksess for PNO Norway. 

 

Hos PNO er vi ute etter smarte og nysgjerrige mennesker, som alltid ser etter nye måter å gjøre ting på. I 

et nøtteskall er vi en menneske-sentrert organisasjon som er ute etter lagspillere som bringer sitt ekte 

selv til jobb hver dag.  

 

 

Kvalifikasjoner 

 

● Du har bevist at du kan bygge sterke forhold med kunder gjennom en grundig forståelse av 

kundens største behov, krav og mål 

● Kjennskap til tilhengerprodukt og erfaring fra bransjen  

● Erfaring i å skape nye salg som går over i langsiktige forhold 

● Erfaring med salg av leie- og lease-løsninger 

● Erfaring i klargjøring av prognoser til interne og eksterne interessenter 

 

 

 

 



 

 

Ferdigheter  

 

● Evner til å løse problemer og å forhandle 

● Erfaring i salg og med å finne løsninger basert på kundebehov 

● Sterke ferdigheter i kommunikasjon og mellommenneskelighet, med evne til å bygge forhold med 

fagpersoner på alle organisasjonsnivåer 

● Uavhengig, men en lagspiller 

● Ansvarlig og dedikert til ditt arbeide og team 

● En balansert sans for optimisme og ydmykhet, med et ønske om å gjøre ting bedre 

 

 

Vi tilbyr 

 

● Konkurransedyktig lønn og meningsfull jobb 

● Flat og dynamisk organisasjon  

● Utdannelsesmuligheter innenfor jobbfeltet 

● Helseforsikring gjennom virksomheten samt konkurransedyktig pensjonsplan 

 

 

Søknad 

 

Send din formelle søknad og CV til Solvej Lee Ørnstrand, Head of Culture & Communication, på 

solvej@pnorental.com 

 

Vi tar imot søknader etter hvert som de kommer, inntil vi har funnet en match. 

 

 

 

pnorental.no 
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