Säljare Södra Sverige
Vi söker dig som
• Är född säljare och van att ansvara för försäljningsprocessens samtliga faser.
• Är affärsmässig, representativ och har en förmåga att hitta nya vägar till försäljning.
• Har arbetat med försäljning av produkter i högkvalitativt segment. Gärna inom möbel- och
inredningsbranschen.
• Har minst gymnasial utbildning. Marknadsekonom och andra säljutbildningar är meriterande.
• Har ett genuint intresse för vackra saker.
• Är självgående och är van att arbeta mål- och resultatinriktat.
• Är strukturerad, kreativ, ansvarstagande, flexibel och nytänkande.
• Har ett praktiskt handlag och är inte rädd för att hugga i och bära möbler.
• Kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska.
• Bor i Södra Sverige och har körkort.
Du kommer att
• Ansvara för försäljning i Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge. Småland,
Östergötland, Karlstad, Gotland.
• Jobba på möbelmässor, med kundaktiviteter av olika slag och i showroom Studio L6 Göteborg.
• Bearbeta arkitekter, inredningsföretag, möbelaffärer och inköpare inom större organisationer i
långvariga relationer.
• Arbeta mot säljbudget.
• 1-3 övernattningar per vecka beroende på var du bor och hur du planerar dina resor.
Skicka ett personligt brev, ditt CV och lönesanspråk till info@karl-andersson.se
Märk din ansökan med ”Säljare Södra Sverige”.
Frågor om tjänsten besvaras av Sara Wadskog på 036-13 25 34.
Intervjuer kommer att ske löpande men vi vill ha din ansökan senast den 20 september 2018.
Karl Andersson & Söner är ett av Sveriges äldsta och mest anrika möbelföretag som i år fyller 120år.
Sedan 1898 har samma familj tillverkat trämöbler av högsta kvalitet i Huskvarna. I dag drivs företaget
av fjärde generationen som producerar prisbelönta designmöbler i premiumsegmentet vilka säljs över
hela världen. Ett 30-tal medarbetare omsätter omkring 40 MSEK. Huvudkontoret och fabriken ligger i
Huskvarna och utställningar finns i Stockholm och Göteborg.
Läs mer om oss på karl-andersson.se

