Rutab AB är idag verksamt inom elektrotekniskt material och är marknadsledande i Sverige inom
kabelförskruvningar, genomföringar samt skyddsslang för kabel. Verksamheten bedrivs främst i Sverige, Norge
och Finland och omsätter cirka 160 Mkr. Bolaget präglas av hög tillväxttakt, god lönsamhet och innovationskraft.
Rutabs ägare är långsiktiga och finansiellt starka. Försäljningen sker till elgrossister, installatörer samt till kunder
inom Industri/OEM. Läs mer om oss på www.rutab.se

Vi expanderar och söker nu en

Installationssäljare till distrikt Stockholm
Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär att aktivt på fältet sälja in Rutabs produkter och tjänster mot installatörer och grossistfilialer. Som
säljare är du ansvarig för hela säljprocessen och bearbetar både nya och befintliga kunder. Kunderna finns främst
inom byggnationsprojekt och grossist och kärnprodukterna är rörelse-och närvarodetektorer, dosor,
förskruvningar, maskinkabel & skyddsslang. Säljaren är rådgivare och problemlösare åt sina kunder så det är
viktigt att du kan anpassa dig till olika kontaktytor, förstår olika behov och skapa långsiktiga relationer.

Din profil och bakgrund

•
•
•
•
•
•

Du har tidigare erfarenhet från B2B på fältet, teknisk bakgrund är givetvis meriterande.
Du är tekniskt intresserad och tekniskt lagd.
Du är social, självgående, initiativrik och arbetar strukturerat.
Du har affärsfokus, är förtroendeingivande och bra på att skapa långsiktiga relationer.
Du är driven och trivs i ett högt tempo.
Du har B-körkort

Rutab erbjuder ett stimulerande arbete med bredd och variation där du får vara med och bidra till vår fortsatta
utveckling. Du kommer att ha en central roll i en organisation som präglas av korta beslutsvägar och högt till tak.
Är du den vi söker är du hjärtligt välkommen till ett personligt kontor där du får vara med och bygga vår framtid.
Kontakt
I den här rekryteringen samarbetar vi med Säljpoolen. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att
kontakta rekryteringskonsult Anette Bergman på telefon 0702-969691.
Urval kommer att ske löpande.
Välkommen in med din ansökan redan idag!

Skriv ut

