Säljande Projektledare Södertälje
KERO Pump är nu inne i ett expansivt skede och söker därför en säljande projektledare till vårt team.
Är DU engagerad och har förmågan att skapa långsiktiga relationer?
Dessutom har du kunskap om pumpar!
Då kan rollen som säljande projektledare hos oss vara rätt tjänst för dig!
Ditt huvudsakliga ansvar är att utveckla försäljning samt olika projekt tillsammans med vår försäljningsansvarig.
Rollen som säljande projektledare innebär att du arbetar mot alla kontorets kunder samt aktivt besöka kunder.
Du kommer i mötet med kunden förmedla hela KERO Pump ABs breda utbud och vad vi kan erbjuda tack vare
dina goda kunskaper av pumpar.
Du är stark på att skapa och utveckla relationen med olika beställare och kunder, du förstår även värdet av ett
långsiktigt affärsmannaskap samt att vara förtroendeingivande som person.
Du har förmågan att skapa starka och positiva relationer med personer på olika nivåer.
Du som söker tjänsten bör ha en yrkeserfarenhet från pumpbranschen, kanske jobbar du idag hos en
leverantör eller grossist och vill ta nästa steg att kunna erbjuda kunden en helhetslösning, inte bara en produkt.
Det ihop med ett starkt varumärke och stort produktutbud som täcker kundens hela behov.
För att bli framgångsrik hos oss tror vi att du har:
- Utbildad eller erfarenhet inom sälj/projektledning
- Erfaren av service, reparation, underhåll och/eller installation av pumpar
- Goda kunskaper i det svenska och engelska
- Teknisk kunnig, El & Styr är meriterade
- Datorvana
- B-körkort
- Driven med tydliga värderingar
- Förmåga att jobba både självständigt och i team med kollegor mot tydliga mål
KERO Pump är ett familjeföretag som startades 1982 och har sitt säte i Södertälje. Verksamheten är inriktad på
installation, service, uthyrning och försäljning av pumpar, högtryckstvättar och städmaskiner. Kundbasen
består av privata företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting samt privatpersoner.
Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 & OHSAS 18001:2007
Låter detta intressant? Tveka inte på att skicka in ditt CV med ett personligt brev till oss.
Vid frågor angående tjänsten så är Du välkommen att kontakta Emma eller Fredrik via telefon 08-55424440
eller maila din ansökan till: info@keropump.se
För mer information besök oss på www.keropump.se

