SCN Group söker Teknisk innesäljare – Stockholm
Motiveras du av att få vara en "central mittfältare" tillsammans med prestigelösa arbetskollegor?
Är du nyfiken och säljorienterad? Trivs du bäst i en varierad roll där du hjälper både kunder och dina
kollegor till bättre affärer? Då kommer du att trivas hos oss!
I rollen som innesäljare kommer du att vara spindeln i nätet för vår säljorganisation, våra kunder
och leverantörer. Du kommer att hantera kundernas behov och förfrågningar med fokus att skapa
kundnöjdhet och merförsäljning.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara ett viktigt stöd till våra utesäljare i deras arbete.
Det innebär bland annat offerthantering, ordermottagning och övrig säljrelaterad administration.
Telefonen är tillsammans med datorn dina främsta arbetsverktyg då du dagligen tar emot samtal
från kunder med förfrågningar om priser och leveranser.
Du ansvarar för att kunden är nöjd från första kontakt till levererad produkt samt att relationen
ständigt utvecklas. För att vara framgångsrik hos oss så brinner du för att ge yppersta service, lösa
problem och göra affärer.
Arbetet innebär även att arbeta proaktivt mot vissa kunder.
Din profil
Du gillar att jobba strukturerat i en bra arbetsmiljö. Som person är du flexibel, proaktiv och triggas
av att hitta lösningar som hjälper kunden och dina kollegor. Du gillar att kommunicera och vill göra
det lilla extra för dina kunder. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Talar och
skriver du finska är det meriterande men inget krav.
SCN Group består av Sensor Control Nordic AB och Sensor ECS AB
Sensor Control Nordic AB är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området
industriautomation. Vårt kundfokus har vi lagt på medelstora och stora maskinbyggare. För att
kunna erbjuda våra kunder absolut bästa service och support, har vi valt att utforma vårt
produktsortiment baserat på våra kunders behov.
På sensor ECS fokuserar vi våra resurser på den nordiska OEM-marknaden.
Vi arbetar med försäljning och marknadsföring av embedded PC-produkter, industriella datorer och
bildskärmar. På ECS har vi har lång branscherfarenhet och är specialiserade på kundanpassade
produkter och lösningar utifrån våra kunders önskemål. De leverantörer vi representerar är
väletablerade på den europeiska embeddedmarknaden och har noga valts ut för att möta våra
kunders höga förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, prisnivå och service.
SCN Groups omsättning 2016 var 146 MSEK och ca 30 anställda.
Tjänstens placering är i Upplands-Väsby
Skicka in er ansökan till jobb@scn.se märk ansökan med Teknisk innesäljare.
Kontakt
Peter Kohlbacher 08-594 779 81 pk@scn.se

