Säljare till Input interiör i Helsingborg
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi säljare till Helsingborg.
Vad vi kan erbjuda
Hos oss får du rätt förutsättningar för ett framgångsrikt säljarbete. Med välkända varumärken och marknadens i särklass
bredaste sortiment förverkligar vi interiörer till aktörer inom näringslivet, hotell och restaurang, skola och utbildning samt
vård och omsorg.
Säljrollen på Input interiör bjuder på en varierad vardag fylld med utmaningar, utvecklande möten och självständigt arbete.
Du får internutbildningar, löpande feedback samt stöd och uppmuntran från de bästa i branschen. Vi erbjuder rätt person
att ingå i vårt team på Ekslingan 2 där kontor och showroom finns.
Vad vi söker
För att nå framgång i rollen har du erfarenhet och dokumenterat goda resultat av uppsökande B2B-försäljning. Du har ett
brett kontaktnät inom regionen och har lätt för att se affärsmöjligheter och realisera dem. Du drivs av kundmötet, är lyhörd
och bra på att snabbt skapa en överblick över kundens behov och utmaningar.
Som säljare på Input interiör kommer du att ansvara för bearbetning och utveckling av dina egna kunder. Rollen kräver
dels en förmåga att kunna processa stora mängder information samt noggrannhet, detaljerat offertarbete, kreativitet och
initiativförmåga. Du har ett stort intresse i uppföljningen av slutförda leveranser och kundnöjdhet, har lätt för att ta till dig
nya affärssystem och programvaror samt klarar av att hantera flera projekt samtidigt.
För att trivas hos oss krävs ett intresse av att skapa goda affärsrelationer samt en vilja att sätta dig in i vårt obegränsade
sortiment av möbler och inredning. Du är kommunikativ, tycker om att nätverka och arbetar gärna tillsammans med kollegor
i större projekt för bästa resultat.
Tjänsten förutsätter att du har körkort, tillgång till egen bil samt som lägst gymnasieexamen.
Ett brett kontaktnät inom regionen, tidigare erfarenhet från liknande tjänst samt högskoleutbildning inom sälj/ekonomi är
meriterande.
Ansök snarast

Välkommen med din ansökan samt löneanspråk och CV snarast. Urval och intervjuer sker löpande.
Maila din ansökan till saljarehelsingborg@inputinterior.se.
Frågor besvaras av Thorbjörn Widerberg på +46 424 449 635 alt. thorbjorn.w@inputinterior.se

Input interiör
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 Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 400 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 2 miljarder kronor.
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