BEVI söker teknisk säljare. Bli del av vårt säljteam!
BEVI söker en teknisk säljare för Stockholms-distriktet som även omfattar
Mälardalen, Dalarna, Västmanland och Närke. Du blir en viktig del av vårt
uppskattade säljteam som säljer och marknadsför våra innovativa och
energieffektiva drivsystem och produkter till den svenska
industrin. Huvudsakligen rör det sig om försäljning av elmotorer,
mekaniska transmissioner, frekvensomriktare och servicetjänster.
I arbetsuppgifterna kommer ingå att självständigt planera, genomföra
och följa upp besök mot industrin på distriktet vilket kommer att innebära en hel del resor. Vi
erbjuder ett intressant arbete i ett erfaret team av både ute-/innesäljare och produktansvariga
som arbetar ihop.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Blomstermåla.
Din bakgrund
Du bör ha en ingenjörsutbildning och det är en fördel om du jobbat inom el och automation tidigare.
Branscherfarenhet är givetvis meriterande men inte ett måste. Du skall ha goda kunskaper i svenska
och engelska.
Arbetet kräver B-körkort.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i denna tjänst bör du inte ha några problem att arbeta ensam, men ändå tycka det är
kul att arbeta med teamet och stärka laget.
Viktigt är att du är driven, affärsinriktad och trivs i en uppsökande säljarroll och att du kan förstå och
förutse kundernas behov och därmed skapa bra relationer.
Ansökan och kontakt
Välkommen att skicka ditt CV tillsammans med personligt brev via e-post till säljchef Peter
Augustsson. Intervjuer kommer att hållas löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt, dock
senast den 30 september. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Kontakta även Peter Augustsson för eventuella frågor:
E-post: peter.augustsson@bevi.se
Tel: 0499-271 91
Om BEVI
BEVI är ett av Nordens mest betydande företag gällande tillverkning, leverans och service av
elektriska drivutrustningar till OEM-kunder, processindustrier och kraftverk. Vi säljer mest elmotorer
men även växlar, frekvensomriktare och mycket mer. Med huvudkontor, lager, produktion och
serviceverkstad i Blomstermåla och med verksamhet i samtliga nordiska länder, Litauen och Kina
omsätter vi c.a 200 miljoner med ca 90 anställda.
BEVI-gruppen ägs av Addtech AB, en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern bestående av cirka
2300 anställda inom 130 självständiga bolag, som säljer högteknologiska produkter och lösningar till
kunder i ca 20 länder.
> Läs mer under ”Om BEVI”
> Försäljningsteamet
> Teamet av produktansvariga
Integritetspolicy för arbetssökande
I samband med att du söker anställning hos BEVI samlar vi in vissa personuppgifter om dig. Ta gärna
del av vår integritetspolicy för arbetssökande för information om hur vi kommer att hantera dina
personuppgifter.

