Välkommen till
ALSO Sweden AB

Vi söker

Field Sales Specialist – Huawei Server/Storage/Network
ALSO Sweden AB fortsätter expandera och söker nu en mobil och ambitiös Field Sales Specialist att jobba med vårt
Huawei Server/Storage/Network sortiment. Kandidaten vi söker här har antingen precis tagit relevant examen (inom IT
relaterat område), eller har några års relevant erfarenhet och vill utveckla sig och göra en karriär i IT-branschen. Rollen
innefattar mycket resande runt om i Sverige och utgår från vårt kontor i Kista.

www.also.se
Ansvarsområden:

Din profil:



Ansvarig för tillväxt av nya köpande kunder



Säljorienterad med passion för att utveckla affärsmöjligheter



Kund- och resultatansvar för utvalda kunder





Besöka återförsäljare runt om i Sverige

Utåtriktad och trovärdig - förmåga att utveckla och vårda kundrelationer och nätverk



Utarbeta aktivitetsplaner som säkrar synlighet och tillväxt





Självgående och operativ med hunteregenskaper - tar egna
initiativ, är starkt drivande, kreativ och leveranssäker

Säkerställa genomförande och uppföljning av planerade aktiviteter



Du har ett intresse for IT- produkter och IT-branschen



Du kommunicerar flytande på svenska och engelska



Du är självgående och drivs av resultat



Du innehar körkort och tycker om att vara på resande fot

ALSO erbjuder:


Anställning hos en spännande och ambitiös aktör inom ITmarknaden med ambition att växa



Arbete i en dynamisk och platt organisation



Högt tempo i en inspirerande och humoristisk miljö



Möjligheter till personlig utveckling i föränderlig marknad

För mer information om tjänsten:


Kontakta: eva forsgren@also.com
Alternativt tel. +46 761 11 00 04
Intresserad?



Maila din CV med personligt brev till:
kristin.remoe@also.com

Tjänsten utgår från vårt kontor i Kista.

ALSO är den tredje största distributören på den europeiska IT-marknaden, med en sammanlagd omsättning på 8 miljarder Euro 2016 och 3 520 anställda
i 15 länder. ALSO-koncernens huvudkontor ligger i Emmen, Schweiz. För den skandinaviska regionen är huvudkontoret baserat i Danmark där även
lager och logistik finns. ALSO har säljkontor i Sverige, Norge och Danmark. ALSO är en av regionens ledande distributörer med ett omfattande produktsortiment inom IT och konsumentelektronik. I Sverige är vi cirka 60 personer och har kontor i Kista och i Malmö. Vi etablerades på den svenska marknaden 2009.
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