Självgående utesäljare med driv och teknikförståelse
Vi söker dig som brinner för försäljning. Har du driv, engagemang och den rätta gnistan.
Gillar du utmaningar och har mål- och resultatfokus så kommer du att trivas utmärkt i vårt gäng.
Boxco är ett företag där vi alla strävar åt samma håll. Vårt specialistområde är elektromekaniska produkter
såsom kapslingar, förskruvningar, skyddsslang mm. Våra leverantörer är högkvalitativa och internationellt
erkända som bl.a. Rolec, Hugro samt Wago.
Vi håller till i anrika Bolinderstrands lokaler i Kallhäll, Stockholm men är även representerade i Finland.
Pendeltåget finns inom 10 minuters promenadavstånd.
På Boxco så är samarbetet viktigt men det är ännu viktigare att du som person är självgående och gillar att ta
helhetsansvar för dina kunder från start till mål. I vår verktygslåda finns förutom kollegorna även CRM
systemet Upsales samt VISMA business affärssystem.
Våra produkter är av hög kvalitet men konkurrensen är hård vilket gör att du som person måste gilla
uppsökande verksamhet och ha känslan för köpsignaler från kunderna.
I rollen vi nu söker sker försäljningen i huvudsak genom uppsökande verksamhet så du som söker måste vara
beredd på många resdagar per år. Som utesäljare söker du upp kunden, bearbetar dessa och skapar avslut.
Arbete under eget ansvar är ett krav.
Du är en säljare uti i fingerspetsarna. Vår bransch kanske är ny för dig, men en säljare som är intresserad av
vad den säljer lär sig lätt, egenskaper vi ändå ser att du är:
•
•
•
•
•
•
•

Social och tycker om att möta människor på olika nivåer på företagen
Tycker om att prata med och inför människor både per telefon och under möten
Drivande och målinriktad
Positiv och möter både med och motgångar med positiv inställning
Kan förstå kundens önskemål, behov och har viss teknisk förståelse
Montertjänst på mässor
När det behövs så backar vi även upp varandra med olika arbetsuppgifter inom företaget

Våra krav på dig:
•
•
•

B-körkort
Resultatorienterad
Flytande svenska och engelska både i tal och skrift, finska är meriterande

Allmänt:
•
•
•
•
•
•
•

Start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare med 6 mån provanställning
Lön: Fast lön + eventuell provisionsdel
Placering: Kontoret i Kallhäll med säljområde södra och mellersta Sverige
Sök tjänsten genom att ringa oss på 08 580 210 10 eller maila in CV och personligt brev med fotografi
till info@boxco.se
Kontaktperson: Magnus Jäder
Annonsen stängs ner när vi gått över till urvals och intervjufasen
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