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Har du kompetanse innen ernæring og næringsdrikker?  

Vår Internasjonale Produkt Spesialist går ut i mammaperm, og vi søker etter en engasjert og lærevillig 
vikar! Vi ser etter deg som har bakgrunn innen ernæringsfysiologi og brenner for å formidle faget. Det 
er også en fordel om du har erfaring innenfor salg og markedsføring, prosjektstyring eller fra 
næringsmiddelproduksjon.   

Har du en brennende interesse for ernæring? Liker du å fordype deg i faget og formidle kunnskapen 
videre? Kunne du tenke deg å jobbe i et selskap i vekst som har ambisjon om å utgjøre en forskjell i 
mange menneskers hverdag?  

Som Internasjonal Product Specialist vil du ha en nøkkelrolle som ernæringsfaglig bidragsyter internt 
og eksternt, og produkttrening og -ekspertise vil være en stor del av jobben. Som produktspesialist og 
ernæringsfaglig ansvarlig vil du jobbe tett med både internasjonale partnere og det norske markedet. 
Gode kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk, er essensielt. Vi ønsker også at du ved 
behov skal kunne bidra i en koordinerende rolle for partner-avtaler og pågående prosjekter, og det er 
viktig at du er strukturert og har gode organisatoriske egenskaper. Det er en fordel om du også har 
erfaring med regulatoriske retningslinjer både i Norge og EU (EFSA-claims, merkeforskrifter osv.). 

  

Arbeidsoppgaver:  

- Ernæringsfaglig ekspertise og produktspesialist 
o Produktopplæring, ernæringsopplæring og gjennomføring av salgstrening for 

partnere, samt sykehus og apotek.  
- Kvalitetskontroll på trenings-, produkt- og salgsmateriell. 
- Faglig bidragsyter på markedsføringsmateriale som blogg-innlegg, poster på Sosiale medier 

m.m. 
- Kunde- og partnerkoordinering, både globalt og nasjonalt 

o Distributørrelasjoner og distributørstyring 
o Oppfølging av det skandinaviske markedet (apotek, bandasjist, sykehus, anbud) 

 

Ønsket utdannelse og erfaring:  

- Høyere utdanning innen ernæringsfysiologi 



- Erfaring fra legemiddelindustrien eller bransjer som produserer og selger ernæring, tilskudd 
eller medisinsk ernæring 

- Erfaring med prosjektstyring eller koordinerende roller 
- Erfaring fra salg eller markedsrettede aktiviteter 
- Flytende i Norsk/skandinavisk og engelsk, både skriftlig og muntlig 
- Det er en fordel om du også har gode data-kunnskaper 

Ønskede egenskaper: 

- Gode formidlingsevner 
- Lagspiller 
- Strukturert 
- Lærevillig 

 

Vi tilbyr:  

En utfordrende og morsom mulighet i et spennende og innovativt miljø. Smartfish er et lite selskap i 
stor vekst, og som en del vårt team vil du få muligheten til å lære svært mye om matvareproduksjon, 
produktutvikling, kliniske studier, salg- og markedsføring med mer. Stillingen rapporterer til VP Sales & 
Marketing. Smartfish tilbyr konkurransedyktige betingelser og legger forholdende til rette for faglig og 
personlig utvikling. Selskapet holder til i flotte og sentrale lokaler i Forskningsparken i Oslo.  

Våre verdier er: Ambitious & Accountable – Agile & Pragmatic – For Real – Innovative & Inspiring 

For ytterligere informasjon eller spørsmål, kontakt: Miriam Svendsen, miriam@smartfish.no tlf 975 
44 905  

 

Om Smartfish AS 

Smartfish AS er aktiv i forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av avanserte og klinisk 
dokumenterte ernæringsdrikker innen medisinsk ernæring og forbrukerhelse inkludert 
sportsernæring. Alle Smartfish-produkter er basert på egen juice-basert emulsjonsteknologi med 
marine DHA- og EPA-fettsyrer som viktige ingredienser. Smartfish har en rekke pågående kliniske 
utviklingsprosjekter og studier i nært samarbeid med forskere og institusjoner over hele verden. 
Selskapet ble stiftet i 2001 og holder til i Oslo, Norge og Lund, Sverige. Smartfish største aksjonærer er 
Investinor (Norge) og Industrifonden (Sverige). Lær mer på www.smartfishnutrition.com 

 

 


