Sumitomo SHI FW

BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER, DIGITAL SERVICES
Toimipaikka: Espoo tai Varkaus

Sumitomo SHI FW (SFW) haluaa vahvistaa asemaansa

ensiluokkaisten ja innovatiivisten voimalaitoshuoltopalveluiden toimittajana ja etsii myyntihenkistä liike-

Sumitomo SHI FW (SFW) on
maailmanlaajuisesti toimiva,
suomalaiset juuret omaava energia- ja
ympäristöteknologioiden ja niihin
liittyvien palveluiden toimittaja. Yhtiön
ydinosaamista on korkean
hyötysuhteen matalapäästöinen CFBeli kiertopetikattilateknologia, korkean
kapasiteetin pitkäaikainen energian
varastointiteknologia (CryoBattery™)
sekä voimalaitosten savukaasujen
puhdistuslaitteistot, laitosten
elinkaaripalvelut,
metallurgiateollisuuden
jätelämpölaitokset, biomassan
kaasutuslaitokset sekä hiilidioksidin
talteenottoon suunnitellut
voimalaitoskattilat. SFW on osa
Sumitomo Heavy Industries Ltd. yhtiötä.
Lue lisää: www.shi-fw.com

toiminnan kehittäjää digitaalisille palveluratkaisuille.

Digitaaliset palvelut ovat vahvassa kehitysvaiheessa ja

SFW näkee valtavan liiketoimintapotentiaalin parantaa
asiakaslaitosten
tuotantokykyä

kilpailukykyä,

jatkuvasti

käytettävyyttä

muuttuvassa

sekä

toiminta-

ympäristössä digitaalisten palveluratkaisujen avulla.

PÄÄASIALLISET VASTUUT JA TEHTÄVÄT
Liiketoiminnan kehittäjänä päätehtävänäsi on ottaa

vastuullesi

digitaalisten

palveluiden

liiketoiminnan

kehitys. Johdat ja koordinoit liiketoiminnan kehitystä
kaikkien sidosryhmien (sisäiset ja ulkoiset) kanssa.
Tehtävän painopiste on erityisesti jatkuvassa asiakas-

rajapintatyöskentelyssä, jotta liiketoiminnan kehityksen
suuntaviivat

ovat

linjassa

asiakkaiden

todellisten

tarpeiden kanssa. Liiketoiminnan kehittäjänä kehität ja
johdat

digitaalisten

palveluiden

myyntiä

muun

organisaatiomme kanssa sekä hallinnoit osaltasi CRMalustaamme.

Liiketoiminnan kehittäjänä seuraat ja tiedät mitä
markkinoilla sekä kilpailijakentällä tapahtuu. Varmistat
osaltasi,

että

kaikki

liiketoiminnan

kehitystarpeet

säilyvät yhtiön strategian mukaisena. Kehität uusia
liiketoimintamalleja yhdessä asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa ja osaat vakuuttaa asiakkaat
palvelujen

hyödyllisyydestä

ympäristössä.

muuttuvassa

toiminta-

MITÄ ODOTAMME SINULTA
Olet asiakasmyönteisesti ajatteleva ja palveluhenkinen moniosaaja. Sinulla on tehtävään
soveltuva peruskoulutus (Insinööri / DI) ja vankka kokemus (min. 5 vuotta) digitaalisten

ratkaisujen kehittämisestä / toteuttamisesta, mieluiten teollisuuteen. Ymmärrät IIoT-

palveluliiketoiminnan luonteen ja haasteet asiakkaiden näkökulmasta. Osaat etsiä ja soveltaa
markkinoilta löytyviä ratkaisuja asiakashaasteisiin sekä tiedät miten varautua skaalautuvaan
liiketoimintamalliin. Sinulle on tuttua toimia liiketoiminta-ekosysteemeissä ja tunnistaa

synergioita eri ratkaisujen ja toimijoiden välillä. Pystyt kartoittamaan todelliset asiakastarpeet

ja osaat vakuuttavan ratkaisumyynnin askeleet. Tällä hetkellä käytämme Azure IoT- ja
analytiikkaratkaisuja sekä web- ja API-palveluja.

Työskentelyotteeltasi olet järjestelmällinen ja sinulla on kyky viedä asiakasprojektit

menestyksekkäästi maaliin ”hands-on” asenteella, budjetin ja aikataulun puitteissa. Odotamme
vahvaa tiimipelaajaa, joka ymmärtää isomman kokonaisuuden ja osaa toimia / joustaa
matriisiorganisaatiossa. Aikaisempi kansainvälinen projekti- / service-työkokemus on eduksi.

LISÄTIETOJA
Ilkka Koskinen (Director, Service Agreements
and Digital Services), +358 40 845 8443,
ilkka.koskinen@shi-g.com
Lähetä hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen
sfw.FI-recruitment@shi-g.com viimeistään
6.1.2021.

