Säljare till Input interiör i Göteborg
Input interiör är Skandinaviens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor, hotell
och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett
inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. I dag är det verklighet. Vi är 370 medarbetare, finns på
21 orter från Luleå i norr till Malmö i söder och omsätter cirka 1,65 miljarder kronor.

Vad vi kan erbjuda
Hos oss får du rätt förutsättningar för ett framgångsrikt säljarbete samt möjligheten att arbeta med välkända varumärken
och marknadens i särklass bredaste sortiment. Du får internutbildningar, löpande feedback på ditt arbete samt stöd och
uppmuntran från de bästa i branschen. Som säljare hos oss får du en varierande vardag fylld med utmaningar, utvecklande
möten och självständigt arbete.

Vad vi söker
Vi söker dig med mycket energi, engagemang och med ambitionen att göra Input interiör till den mest efterfrågade
inredningsleverantören i Västra Götalandsregionen. Du är van vid uppsökande verksamhet inom B2B och att bearbeta
kunder genom personliga besök. Du bör vara nyfiken på att lära känna nya människor, lyhörd samt skicklig på att skapa och
upprätthålla affärsrelationer.
För att trivas hos oss bör du vara lösningsfokuserad, målmedveten och noga med detaljer. Att du förstår vikten av löpande
kommunikation med kunden är centralt. För att erbjuda nya kunder vår input bör du ha förmåga att praktiskt såväl som tekniskt
och strategiskt arbeta med problemlösning i inredningsfrågor.
Du har utbildning inom ekonomi och är idérik, ärlig och positiv med ett intresse för affärer. Meriterande är ett brett kontaktnät
i regionen och ett intresse för inredning. Branschvana är givetvis en stor fördel men inte ett måste. Vi lägger stor vikt vid rätt
inställning och personliga kvalitéer.
Ansök
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Input interiör i Göteborg har 70 medarbetare. Kontor och utställning finns på Fältspatsgatan 2 och här sitter också vårt
huvudkontor med IT-, marknads-, key account- och inköpsavdelning samt ledning. Frågor angående tjänsten besvaras
av Anna Säterö på 031-799 89 35. Välkommen med din skriftliga ansökan samt löneanspråk och CV. Märk din ansökan
“Säljare Göteborg” och skicka till anna.s@inputinterior.se.
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