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Ledig tjänst: Bilförsäljare till Torvallabil Sätra   Mazda, Suzuki & Begagnade bilar 

 
Om oss 
Torvallabil Sätra är just nu inne i utvecklande fas där vi förbereder oss för att bemöta framtiden i bilbranschen och 
på sikt växa oss ännu starkare ihop med våra varumärken. Vi ser stora möjligheter med den satsning vi gör nu och 
vi behöver därför stärka vårat säljteam.  
 
 

Torvalla Bil Sätra driver idag auktoriserad försäljning av två nybilsmärken: Mazda och Suzuki 
Vi har under de senaste åren haft en försäljning på 750-800bilar/år 
 
Torvalla Bil Sätra ingår i Torvalla Bil Koncernen som årligen omsätter ca. 1 miljard kronor med över 120 anställda. 
Vår organisation genomsyras av ett personligt, tryggt, effektivt och tydligt arbetssätt. I allt ifrån hur vi hanterar 
våra kundrelationer till våra anställda. 

 
Bilsäljare – Sätra 
Som säljare på Torvalla Bil har du en stor variation på dina arbetsuppgifter.  
Våra säljare jobbar med hela kedjan i bilaffären och kundrelationen, dvs. allt från projektering, offerera, 
försäljning, värdering av inbytesbilar, finansiering, boka och leverera sina sålda bilar samt uppföljning efter 
leverans. Stor frihet under ansvar, där självdisciplin och lagarbete är en stor nyckel till framgång.  
 
Din profil: 
Vi söker dig som är driven, social, prestationsinriktad, engagerad och självdisciplinerad.  
Du ska älska försäljning och kundkontakt samt hålla högt tempo med flera bollar i luften. 
Det är viktigt att kunna göra en korrekt behovsanalys och alltid sätta kunden i fokus.  
Hos oss handlar det om att bygga upp ett förtroende hos våra kunder och hålla det vi lovar. 
Kunden ska uppleva en trygg och personlig bilaffär med dig som säljare och rådgivare. 
Vårat mål är att få nöjda och långsiktigt trogna kunder som känner sig trygga med dig som säljare och Torvallabil. 
 
Den här tjänsten kräver god datorkunskap, goda språkkunskaper i svenska och engelska, körkort B. 
Har du tidigare arbetat med bilförsäljning eller annan typ av försäljning mot slutkund är det till fördel. 
 
Tjänsten är på heltid och innebär helgarbete 8 timmar varannan vecka. 
Helgarbete kvitteras mot ledig vardag 8 timmar kommande vecka. 
 
Vi erbjuder löpande utbildning och utveckling till våra anställda.  
Som säljare har du även personalförmåner samt en fast grundlön och provision som en rörlig del. 
Ett företag där du får utvecklas och vara en del av anläggningens utveckling ihop med teamet. 
 
Ansökan 
Mejla din ansökan med CV och personligt brev till Gordon.gustafsson@torvallabil.se 
Sista dag för ansökan 22/6 - 2022 
 
Tjänsten tillsätts under kommande 1-3 månader 
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