Innesäljare
Din primära uppgift som Innesäljare på Stig Wahlström Automatik är att via
telefon och mail hjälpa våra kunder med pris- och produktförfrågningar inom
sensorer, kompressorer samt andra industriella komponenter.
Våra kunder är verksamma inom HVAC, maskin- och processindustrin,
medicinteknik och mobila applikationer. Vi ingår i Addtech-koncernen och vi
satsar på att utveckla vår personal. Gillar du affärer, kundkontakt och teknik
är du rätt person för oss.
Dina arbetsuppgifter:
•

•

Ta emot inkommande samtal/mail från kunder och ge information om
produkter och priser. Med vår breda produktportfölj kan du lämna förslag på
produkter som utför mätning, styrning och reglering av tryck, flöde, nivå,
temperatur, kompressorteknik, vacuum och pneumatik.
Lämna offerter på förfrågningar inom fastsatta prisramar.

•
•
•
•
•

Skapa nära kontakt med kunder och ta reda på efterfrågad produktinformation hos internationella leverantörer.
Dokumentera i affärssystemet Monitor.
Kontorsplats finns för dig på vårt huvudkontor i Farsta.
Skapa relevanta kundavtal.
Vara kundansvarig på distans.

Din bakgrund/personlighet:
•
•
•
•
•

Har du arbetat med försäljning eller support inom teknik är du riktigt intressant
för oss.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi förutsätter att du är en van användare av datasystem.
Du gillar att vara ”spindeln i nätet” och du trivs i rollen att kombinera teknik och
affärsmannaskap samt driven att växa med kunden.
Egenskaper som teknikintresserad, serviceinriktad, kundorienterad och
ordningsam är några utmärkande drag du har i din personlighet. Du är en
team player.

Vi erbjuder:
•

•

Vi välkomnar dig till ett företag som är mycket personalinriktat där vi tror på att den
enskilda individen ska få möjlighet att växa och utvecklas. Dina initiativ gör ”skillnad”.
På Stig Wahlström Automation (SW Automatik) har vi trevligt och vi är ett tight team
som hjälps åt för att skapa goda kund- och leveranskontakter. Som distributör har vi
byggt ett mångårigt och professionellt samarbete med välkända leverantörer. Därför
kan vi med stolthet erbjuda marknaden en stor produktportfölj och ge lösningsförslag
som håller en hög kvalité- och servicenivå.
Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.

I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du
några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV
mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se alt ansök via knappen nedan.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.
Om företaget:
Stig Wahlström Automatik grundades 1951 och blev fusionerad med Allan Rehnström
2020. Därefter bildades nya namnet SW Automatik. Företaget ingår i Addtechkoncernen. Vi är 14 anställda och vi finns på huvudkontoret i Farsta och i Gävle där vi
har lager/montering. SW Automatik är en väletablerad och professionell distributör av
tekniska produktlösningar inom mätning, styrning och reglering av tryck, flöde, nivå,
temperatur och annan mekanisk mätteknik. Våra kunder är verksamma inom HVAC,
maskin- och processindustrin, medicinteknik och mobila applikationer. På SW
Automatik är vi flexibla, kundfokuserade och snabba på att ta beslut. Genom att tillhöra
Addtech-koncernen finns stora karriärsmöjligheter och vi kan erbjuda en långsiktig
stabilitet.
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