
 
 

Torvalla Bil är ett familjeföretag grundat år 1980 och bedriver vår verksamhet i södra Stockholm. 
Under åren har vi vuxit till 4st verksamhetsbolag med 76 medarbetare och etablering på 3st orter: 
Haninge, Sätra och Värmdö.  
 
Torvalla Bil är idag auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken: 
Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Fiat, och Jeep. 
 
Under hösten 2018 kommer vi öppna vårt 5:e verksamhetsbolag: En helt ny exklusiv Kia anläggning i 
Albyberg (Haninges nya bilhandelsområde.) 
 
Torvalla Bil växer för varje dag och behöver förstärka vårt team inför framtiden. 
- Just söker nu en flera duktiga och motiverade medarbetare, bli en av oss!  

 

 
 

Bilsäljare – Sätra  

Dina arbetsuppgifter 
Som säljare på Torvalla Bil gör säljaren hela kedjan allt från offerter, försäljning, projektering, inbytestest 
och prissätta inbyten, söka finansiering, boka och leverera sina egna sålda bilar samt uppföljning på 
leveranser.  
 
Arbetstider 
Mån-Tors 9-18 | Fre 9-17 | Varannan lör-sön 11-15 
En arbetad helg genererar 8h komp tid som tas ut under valfri vardag. 
 
Din profil 
Vi söker dig som är glad, social, utåtriktad och målmedveten.  
Du ska gilla försäljning och kundkontakt, kunna hålla högt tempo med många bollar i luften. 
Skapa förtroende mot kund och alltid hålla det man lovar. 
Det är viktigt att du är bra på behovsanalys och alltid sätter kunden i fokus. 
Kunden ska uppleva en trygg och personlig bilaffär med dig som säljare och rådgivare. 
 
Krav 
God datorvana, goda språkkunskaper i svenska och engelska samt körkort B. 
Tidigare erfarenhet av försäljning (behöver ej vara försäljning inom bilar) 

Har du tidigare arbetat med bilförsäljning och något av våra märken är det till en stor fördel. 
 
Vi erbjuder… 
- Löpande utbildning och utveckling 
- Familjärt företag med högt i tak 
- Bra personalförmåner med fast lön och ett provisionssystem 
 
Sätra anläggningen  
Auktoriserad verkstad och återförsäljare för Mazda, Suzuki, Fiat och begagnade bilar. 
14st medarbetare och säljteamet ska bestå av 1st försäljningschef, 1st admin och 4st säljare. 
 
Ansökan 
Mejla din ansökan med CV och personligt brev till satra@torvallabil.se .  
Vi kommer att kalla till intervjuer och tillsätta tjänsten löpande. 
Tjänsten finns tillgänglig omgående. 


