Platschef till Input interiör i Skövde
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design.
I dag är det verklighet. Input interiör är Skandinaviens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom
inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och utbildning samt vård och omsorg. Vi är 370 medarbetare,
finns på 21 orter från Luleå i norr till Malmö i söder och omsätter 1,65 miljarder SEK.
Vad vi kan erbjuda
Hos oss på Input interiör präglas vardagen av tydliga värderingar, framåtanda, humor, kamratskap och ett stort engagemang.
En kultur som har gjort oss till Sveriges främsta leverantör av inredningslösningar och tillhörande tjänster. Vi gillar att utmana
och vågar gå vår egen väg. Det gör vi tack vare modiga medarbetare som sporras av stora mål. Vi erbjuder en omväxlande
vardag och har en målmedveten satsning på våra medarbetares utveckling. Hos oss får du möjlighet att vidareutveckla dina
kompetenser, lära känna inredningsbranschen samt ingå i ett team om 8 personer på Gustav Adolfs Gata i Skövde.
Vad vi söker
Vi söker en affärsdriven och säljande platschef som ska leda vår personal i Skövde. Du kommer att ansvara för
kontorets drift och resultat som främst omfattar vår försäljning med support och monteringsavdelning. Uppdraget handlar
till stor del om att ta ansvar och delta i arbetet med nya och befintliga kunder samt se till att vi tar fram erbjudanden som
motsvarar våra kunders behov. Vidare innebär rollen att du kommer att arbeta nära såväl personal som kunder och ha
en överblick som omfattar hela vår affärsprocess. Till din hjälp har du marknadens starkaste och bredaste sortiment av
varumärken, medarbetare som brinner för försäljning och en vältrimmad leveransorganisation.
För att lyckas i din tjänst hos oss behöver du ha tidigare säljerfarenhet i ledande befattning, älska mätbara mål och
prioritera ditt arbete. Att du har god samarbetsförmåga samt trivs med operativt ledarskap och försäljning ser vi som
en förutsättning för att lyckas i denna roll. Till sist bör du vara en engagerad och lösningsorienterad person som älskar
struktur och ordning i en bransch där ingenting är svart eller vitt.
Ansök snarast
Frågor angående tjänsten besvaras av Carl Reuthammar på telefon 073-302 55 40. Välkommen med din skriftliga
ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Maila till platschefskovde@inputinterior.se.
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