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Teamledare försäljning till Torvalla Bil Värmdö 
Med ett utav Sveriges starkaste bilförsäljningsteam till ditt förfogande! 

Om oss & tjänsten 

Torvalla Bil Koncernen är inne i en spännande fas där vi expanderar vår verksamhet kraftfullt och rustar oss för framtiden i en bilbransch som förändras i 

snabb takt. Vi utökar bland annat vår KIA bilaffär med nya anläggningar mer personal på samtliga avdelningar. Omsättningen i koncernen överstiger 1 miljard 

och är ökande, så även är personalstyrkan som klättrar förbi 120 personer under 2022. 

 

Värmdö anläggningen öppnade 2015 och har sedan 2018 sålt nya KIA. Det säljs även nya Subaru på anläggningen och nyligen togs Segway Powersports in. 

Under våren 2022 slutfördes en stor fastighetsrenovering vilket skapat möjlighet till ökad försäljning. 

Sedan hösten 2017 har Värmdö ökat sin försäljning från 300 sålda bilar per år till den nuvarande målsättningen om 1700 bilar per år. 

 

Försäljningsteamet på Värmdö består utav sex stycken säljare, en säljkoordinator, en biladministratör och en logistiker. 

Teamet behöver stärkas ytterligare med ett inspirerat och omfamnande ledarskap och det är här tjänsten som teamledare kommer in. 

Rollen kommer vara central i den operationella driften på anläggningen där motivering, stöttning och coachning av säljarna kommer stå i fokus. 

Vår organisation genomsyras av ett personligt, tryggt, effektivt och tydligt arbetssätt. I allt ifrån hur vi hanterar våra kundrelationer till våra anställda. 

Om rollen 

Rollen innebär huvudsakligen ansvar för det operationella inom ramen för vår bilförsäljning på anläggningen. 

Det ledarskap som efterfrågas i rollen är främst grundat i mjuka värden där du ska framhäva säljarnas allra bästa sidor och ge dom förutsättningar och 

motivation att prestera på topp varje arbetsdag. Det kommer även krävas att du säkerställer kundvärde och lönsamhet i säljarnas affärer, därmed är 

affärsmässig kompetens även mycket efterfrågad i rollen. 

Du kommer inte ha ett personligt försäljningsmål och förväntas inte bedriva någon individuell försäljning. 

Vad efterfrågas av dig 

Stor vikt kommer läggas vid dina tidigare erfarenheter i form utav ett tydligt och nyanserat ledarskap där du kan motivera och förklara hur du åstadkommit 

framgång hos dina medarbetare med ditt sätt att skapa rätt förutsättningar. 

Du behöver ha en tydlig drivkraft i din ledarskaps och försäljningsfilosofi som du kan utveckla för oss. 

Du är motiverande, omfamnande, inspirerande, disciplinerad, hjälpande och ser alltid lösningar och möjligheter istället för problem. 

Att kunna motivera och inspirera genom god retorik är något som kommer underlätta för framgång i denna rollen. 

 

Det är ett krav att du har flera års arbetslivserfarenhet av ledarskap inom försäljning. 

Det är även ett krav att du talar och skriver svenska och engelska flytande. 

En fördel är om du har erfarenhet ifrån fordonsbranschen. 

Det är starkt meriterande om du innehar en examen ifrån högskola eller universitet om minst 180hp. 

Tjänsten kräver att du innehar B-körkort. 

Övrig information 

Du rapporterar till försäljningschef på Värmdö anläggningen och du innehar inget formellt personalansvar. 

Det kommer finnas möjlighet till vidareutveckling och klättring inom koncernen vid goda resultat. 

Tjänsten är på heltid och kan komma att innebära helgarbete utifrån teamets behov. 

Du är stationerad på vår Värmdö anläggning och resor i tjänsten kan förekomma. 

Arbete på distans/hemifrån är inte möjligt för denna tjänst. 

 

Sista ansökningsdatum är 2022-06-15, men kan komma att tillsättas tidigare. 

Tillträdesdatum för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. 

 

Ansökan sker via LinkedIn, länk här: https://www.linkedin.com/jobs/view/3079339525/ 

 

För frågor kring tjänsten, kontakta försäljningschef Jakob Larsson på jakob.larsson@torvallabil.se eller 08-707 56 03 
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