Välkommen till
ALSO Sweden AB
ALSO Sweden AB fortsätter expandera och söker nu en

Innesäljare
ALSO Sweden AB fortsätter expandera och söker nu en ambitiös och erfaren säljare, som kommer att
vara delaktig att vidareutveckla och stärka vår position på den svenska marknaden.

Ansvarsområden:
 Tjänsten innebär nykundsbearbetning och försäljning via telefon
 Sälja och marknadsföra produkter och tjänster mot återförsäljare inom den
expansiva IT-branschen
 Aktivt skapa goda kundrelationer
 Hantera order, returer, ta inkommande samtal och hjälpa till när så krävs inom
gruppen
 Budget och resultatansvar

Din profil:
 Vi söker dig som tidigare har arbetat med försäljning eller annan bearbetning per
telefon
 Som person är du serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med andra
 Noggrannhet
 Du tar egna initiativ och har ett driv att alltid uppnå goda resultat
 Du talar och skriver svenska flytande
 Du har goda datorkunskaper

ALSO erbjuder:
 Anställning hos en spännande och ambitiös aktör inom IT-marknaden med
ambition att växa
 Arbete i en dynamisk och platt organisation
 Högt tempo i en inspirerande och humoristisk miljö
 Möjlighet till personlig utveckling

För mer information om tjänsten:
Kontakta Sales Manager Lennart Fridén via telefon: 0768-34 00 42 alt via epost:
lennart.friden@also.com

Intresserad?:
Maila din CV med personligt brev till: karina.westlund@also.com

Tillträde/Plats:
Snarast möjligt och tjänsten är placerad i Kista

ALSO är den tredje största distributören på den europeiska IT-marknaden, med en sammanlagd omsättning
på ca 8 miljarder Euro 2016 och 3 500 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. www.also.se

Detta är ALSO Sweden AB, se vår film på nedanstående länk:
https://www.youtube.com/watch?v=F9rwZeW3BPQ

