Företagsförsäljare – Torvalla Bil Koncernen
Vi utökar vårat B2B team!
Vi söker dig som har bra erfarenhet och goda resultat från uppsökande försäljning och som nu vill vidare
in i bilbranschen.
Arbetet består till största del av uppsökande verksamhet via telefon och mejl för att boka upp kundbesök
och dagligen jobba med proaktiv försäljning.
Du ”äger” processen från uppsökande till slutkundsleverans och allt där emellan så som inbyten, offerter
osv.
Även företagsevent och provkörningsevent kommer att drivas och planeras av denna företagsgrupp,
dessa bedrivs både i våra bilhallar och utanför på olika arrangemang.
Vi söker en person som älskar försäljning och kundrelationer, är resultatdriven, gillar eget ansvar, van att
arbeta självständigt men samtidigt är en bra lagspelare som jobbar bra i ett mindre team.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta mot budget och leverera mätbara resultat är det ett plus, du
kommer att rapportera veckovis samt ha en egen budget att följa både i sålda bilar, i samtal och
kundbesök.
Att arbeta strategiskt och enligt våra och våra generalagenters ”ramar” samt har en passion för
säljprocessen och att överträffa kundernas förväntan. Du vet vad som krävs för att göra affärer och delar
våra kärnvärden.
Vi förväntar oss en person med hög aktivitetsnivå som vill visa sina utvecklingsambitioner och som är van
att hantera parallella processer.
Du är en skicklig säljare som är arbetsvillig och stimuleras av tydliga mål. Du har god initiativförmåga och
vill vara med på resan och påverka företagets utveckling.
Du måste vara strukturerad och ha god datorvana samt kunna Excel och Powerpoint.
För att lyckas behöver du vara bra på att kommunicera, såväl i tal som i skrift och alltid ha kunden i fokus.
Meriterande:
 Intresse för både försäljning och bilar
 Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter ex, uppsökande verksamhet, försäljning mm.
 Körkort B är ett krav
Tjänsten är stationerad på Torvalla Bil Värmdö
Sista ansökningsdagen är 2019-05-31

Mejla din ansökan eller frågor till jobb@torvallabil.se
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