Säljare till Input interiör i Halmstad
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god
design. Idag är det verklighet. Input interiör är Skandinaviens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens
inom inredning av kontor, 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 ca 1,65 miljarder kronor.
Vad vi kan erbjuda
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
rätt förutsättningar för ett framgångsrikt säljarbete samt möjligheten att lära känna inredningsbranschen på djupet.
Vi vidarutvecklar dig internt och ser till att du får stöd och uppmuntran från de bästa i branschen.
Som säljare hos oss får du en varierad vardag fylld med utmaningar, utvecklande möten och självständigt arbete.
Till din hjälp har du marknadens bredaste sortiment av varumärken, kollegor som brinner för försäljning samt en vältrimmad
leveransorganisation. Vi erbjuder rätt person att ingå i vårt team på Flygaregatan i Halmstad där vårt lager, kontor och
showroom finns.
Vad vi söker
Vi söker en säljare som gillar att göra affärer, ser till kundens utveckling och är bevisat duktig inom uppsökande B2B-sälj. Du är
lyhörd och kreativ gällande kundens behov och du är skicklig på att skapa goda affärsrelationer på olika nivåer i en organisation.
Som säljare hos oss krävs en stor portion av affärskreativitet och intiativförmåga. Du klarar av att hantera stora mängder
information, känna dig bekväm i att producera detaljerade inrednings- och offertunderlag samt fullfölja kundprojekten in i mål.
Tjänsten förutsätter att du har körkort, tillgång till bil, har som lägst gymnasieexamen samt att du är väl förtrogen med olika
affärssystem. Ett brett kontaktnät i regionen, lämplig högskoleutbildning och branschvana är starkt merierande.
Ansök snarast

Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Urval sker löpande.
Maila din ansökan till saljarehalmstad@inputinterior.se.
Eventuella frågor besvaras av Kent Carlsson på tel: 035-295 85 02 eller mail: kent.c@inputinterior.se.
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