
 
 
 

 

 

Logosol är ett globalt snabbväxande företag med försäljning till konsumenter och mindre företag i över 60 
länder. Vi utvecklar maskiner och produkter som de flesta har råd med och våra innovativa lösningar har 
märkbart förändrat det småskaliga skogsbruket i över 20 år. I Härnösand finns Logosols huvudkontor med drygt 
40 anställda. Vi har dotterbolag och återförsäljare i länder som Tyskland, Norge, USA, Ryssland, Australien, 
Frankrike och UK. 

 

Strategi för globalt säljstöd till nya återförsäljare  
Logosol utvecklar innovativa produkter inom främst sågverk, hyvlar och snickerimaskiner. Marknadsföring är en 
viktig komponent för vår globala framgång och idag har vi en väl utvecklad marknadsföringsplattform. 
Etablerade företag väljer att samarbeta med Logosol eftersom vi kan erbjuda en helhet inom produkt, 
försäljning och marknadsföring.  
 
Logosol växer varje år med nya partners och för att nå målen i vår gemensamma strategi ”Vision 2020” behöver 
vi bli ännu bättre på att erbjuda kommunikation och service i vårt nätverk. Vi vill bygga en global plattform som 
samlar produktinformation och dokumentation som kan hjälpa nya återförsäljare att snabbare komma igång 
och utveckla sin marknad.  
 
Uppdraget går ut på att samla in och sammanställa information och erfarenheter från produkter och kunder på 
flera marknader, samt utveckla en strategi för hur insamlad data kan användas och utvecklas över längre tid. 
Arbetet kommer att ske i nära samarbete med vd, marknadschef och ledande personer hos våra återförsäljare. 
Resultatet blir en del av vår nya kommunikationsstrategi för teknisk dokumentation.  
 
LOGOSOL SOM ARBETSPLATS  
Logosol är en spännande och dynamisk arbetsplats med många språk, resor och drivna medarbetare. 
Arbetsglädjen och gemenskapen ger oss tryggheten att växa och utvecklas.  
 
INTRESSEANMÄLAN  
I din ansökan ser vi gärna att du bifogar CV/meritförteckning och ett personligt brev där du beskriver din 
bakgrund.  

Ansökan skickas till vd Malte Frisk, e-post: malte.frisk@logosol.se  

Sista ansökningsdag: Intervjuer sker löpande  
Tillträde: Enligt överenskommelse  
Ort: Härnösand  
Webbplats: www.logosol.se  
 

 


