Vi söker en teknisk säljare
Om tjänsten
Omfattning: Heltid 100%
Anställningsform/varaktighet: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Sista ansökningsdatum: 2021-03-12
Lön: Grundlön plus provision
Område: Hela Sverige, huvudkontor i Lund
Vi söker en teknisk säljare som kan förstärka vårt team. Tjänsten innebär ansvar för att bearbeta och
utveckla samarbetet med nya och befintliga kunder inom byggbranschen.
Om oss:
Lund Science är ett företag inom miljöteknik. Vi är specialiserade på trådlösa mätsystem för fastighetsbestånd där vi bland annat mäter vatten, el, temperatur och värme. Vi är ett litet företag som värdesätter
goda samarbeten. Vi sitter i vackra lokaler mitt i centrala Lund, på Klostergatan.
Vem är du?
Vi söker dig som har säljerfarenhet, gärna från byggbranschen. Du är tekniskt kunnig, självgående och
drivs av höga målsättningar som du arbetar hårt för att nå. Du har en god social förmåga och det är
naturligt för dig att bygga förtroende och långsiktiga relationer med både kunder och kollegor.
Kvalifikationer:
Teknisk högskoleexamen eller teknisk gymnasieexamen
Erfarenhet av försäljning, gärna med teknisk inriktning
Körkort B med tillgång till egen bil
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet från VVS-och/eller byggbranschen är meriterande
Mer om tjänsten:
Tjänsten innebär både strategiskt och operativt arbete. I stor mån styr du ditt arbetsupplägg då du ansvarar för hela försäljningskedjan, från att hitta nya kunder, till utveckling och underhåll av våra befintliga kunder. Du presenterar våra produkter och lösningar och kontaktar potentiella kunder såsom byggbolag, VVS-tekniker samt eltekniker. I tjänsten ingår resor inom landet.
Vid en anställning börjar vi med att utbilda dig inom våra produkter och lösningar.
Rekryteringsprocess:
Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till: contact@lundscience.com
Vi kontaktar dem som är relevanta för tjänsten men undanbeder oss att svara på
alla ansökningar.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på mail ovan eller på
telefon 046-14 94 10

Lund Science AB, Klostergatan 2, 222 22 Lund

