Bilförsäljare till Torvalla Bil Värmdö
KIA, Subaru & Begagnat
Vilka vi är & om tjänsten i sin helhet
Torvalla Bil Värmdö är inne i en spännande fas där vi expanderar vår verksamhet och rustar oss för framtiden i en bilbransch som förändras
allt snabbare. Vi har sedan hösten 2017 ökat vår försäljning med hög takt från 300 sålda bilar per år till en estimerad volym på 1700 bilar
innevarande år.
Vårt team behöver stärkas upp med en till säljare som jobbar i vår front-kanal med spontankunder i hallen samt via telefon.
I dagsläget jobbar här fem stycken säljare, en teamledare, en biladministratör, en säljkoordinator på anläggningen.
På Torvalla Bil Värmdö är du som säljare inte bunden till ett visst varumärke eller kundtyp utan vi jobbar istället i definierade säljkanaler där
du får hela produktutbudet att erbjuda till din kund.
Torvalla Bil Värmdö ingår i Torvalla Bil Koncernen som årligen omsätter ca. 1 miljard kronor med för närvarande 120st anställda. Vi arbetar
personligt, tryggt, effektivt och tydligt mot våra kunder, sinsemellan kollegor och i vårt ledarskap.

Vad vi söker hos dig & mer om tjänsten
Vi söker dig som vill vara en del av ett team som utmanar det normala i bilbranschen och som vågar tänka nytt. Du behöver vara extremt
serviceinriktad där du ser det essentiella i att jobba med noggrann service och ett starkt erbjudande i syfte att bygga kundvärde,
kundnöjdhet och kundmoral som i slutändan ska generera god förtjänst.
Vår affärsmodell bygger på att skapa värde för kunden som i slutändan genererar lönsamhet åt dig som säljare och bolaget.
Du behöver vara digitalt intresserad och kunnig. Vidare värdesätter vi att du är allmänbildad och har tydliga fritidsintressen i syfte att
kunna relatera till kunden och din omvärld.
Som säljare hos oss är du delaktig i hela affären på riktigt, från första kontakt med kund via definierad säljkanal hela vägen till uppföljning
efter leverans och vidarekontakt inför nästa potentiella affär.
Du skriver avtal med kund och förhandlar priser med eget ansvar. Du sköter dina egna privatleasingåtertag med allt ifrån skadebesiktning
till återlämning. Du får även värdera inbytesbilar och bestämma försäljningspris.
Vi har en stor dos frihet under ansvar hos oss och erbjuder ett brett spelfält med stora möjligheter till att vara kreativ i din affär.
Transparens är viktigt för oss och du ansvarar för att kvalitets och lönsamhetssäkra dina affärer. Därmed är det viktigt att du förstår vikten
av att vara förberedd, noggrann och påläst.
Det är ett krav att du har minst 2 års arbetslivserfarenhet av försäljning till slutkund.
Det är även ett krav att du talar och skriver svenska och engelska flytande samt att du innehar B-körkort.
Vi uppmuntrar dig som idag jobbar inom annan bransch än bilbranschen att söka tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av bilförsäljning sedan tidigare och/eller om du innehar examen från yrkeshögskola eller högskola
inom relevant område.
Du har som bilförsäljare på Torvalla Bil en fast grundlön och ovanpå det en individuellt beräknad provision på levererade bilar samt även
provision på vissa kring-tjänster. Vidare får du även ett gediget förmånspaket med bland annat arbetstelefon, rikskort, tjänstebil,
tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Du rapporterar till försäljningschef på Värmdö anläggningen.
Tjänsten är på heltid och det är kravställt med helgarbete 8 timmar varannan vecka.
Du är stationerad på vår Värmdö anläggning och resor i tjänsten kan förekomma.
Sista ansökningsdatum är 2022-08-31
Tillträdesdatum för tjänsten är omgående eller enligt ÖK.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker primärt via LinkedIn, länk här: https://www.linkedin.com/jobs/view/3166012599
Du kan även skicka din ansökan med CV och motivering till varför du söker tjänsten (max 200 ord) till jakob.larsson@torvallabil.se
För frågor kring tjänsten, kontakta försäljningschef Jakob Larsson på jakob.larsson@torvallabil.se eller 08-707 56 03
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