Stigma of Sweden
Är du vår nya säljare av massiva trägolv? I så fall är du välkommen till vårt team och
fortsätta vår resa in i en framgångrisk framtid. I denna roll kommer du att få bygga upp din
egen kundportfölj med fokus på framförallt nya kunder och långvariga relationer. Vi har ett
öppet klimat där du är med och utvecklar och påverkar vår verksamhet.
Tjänsten
Vi söker dig som vill marknadsföra och sälja högkvalitativt förädlade trävaror till
byggvaruhandel och grossister i Sverige & Europa. Som säljare på Stigma Hyvleri kommer
ditt geografiska ansvarsområde omfattas av Sverige och Norge i första hand. Du kommer
att bygga och stärka relationerna och arbeta med långsiktig försäljning. Du har eget
försäljningsansvar samt planerar och genomför försäljningsaktiviteter och
produktutbildningar tillsammans med dina kunder. Du rapporterar till VD/Marknadschef.
Din profil
Självklart brinner du för försäljning, har resultatfokus och är målmedveten. Du är
marknadsorienterad, affärsmässig och har en god förhandlingsvana. Du är utåtriktad,
kommunikativ och förstår vikten av att knyta långsiktiga relationer. Du är självgående,
driven och uppskattar att bryta ny mark. Som person är du analytisk och har en god
förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Vi värdesätter även egenskaper som
självständighet, engagemang och lyhördhet. Vi ser helst att du har utbildning och/eller
tidigare arbetserfarenhet som säljare/inköpare inom träindustri. För rätt person finns goda
möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling inom företaget. En god datavana är
självklarhet. Tjänsten innebär resor i betydande omfattning varför körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Du kommer till ett härligt och fartfyllt företag som har en positiv arbetsmiljö. Dina
kollegor är ett team av drivna människor. Vi erbjuder dig marknadsmässiga villkor. Vår
fabrik och kontor ligger i Älvsered. Du erbjuds ett jobb fullt av möjligheter där du med
frihet under ansvar hanterar din roll som säljare. Stigma Hyvleri AB befinner sig i en
expansiv fas och utvecklingsmöjligheterna är stora för rätt person.
Om företaget
Stigma Hyvleri AB har funnits sedan 1971 och i vårt hyvleri producerar vi golv,
interiörpaneler och glattkant (runtom hyvlade) i både gran och furu. Våra största marknader
i dag är Tyskland och Danmark, våra ambitioner är att växa på den Svenska och Norska
marknaden.
Övrig information
Placering: Antingen på vårt kontor eller alternativt ett hemmakontor.
Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse
Ansvarig rekryterare: Besim Shulemaja (besim.shulemaja@stigma.se), 0722-078 770
Ansökan
Vi håller intervjuer löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

