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Säljledare med tydlig försäljningsfilosofi till Torvalla Bil Värmdö! 
 

Om oss  
 
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 1600 bilar innevarande år. 
Vår försäljningsorganisation behöver stärkas ytterligare och härmed söker vi nu en säljledare till vårt team. Rollen kommer 
vara central i driften på anläggningen där vi strukturerar om vårt team i syfte att klara av framtida utmaningar med en ökad 
digital närvaro och nya ökande icke-traditionella kundflöden. 
 
Torvalla Bil Värmdö ingår i Torvalla Bil Koncernen som årligen omsätter ca. 1 miljard kronor med över 100 anställda. Vår 
organisation genomsyras av ett personligt, tryggt, effektivt och tydligt arbetssätt. I allt ifrån hur vi hanterar våra 
kundrelationer till våra anställda.  
 

Om dig och rollen 
 
Rollen innebär huvudsakligen ett ansvar för det operationella inom ramen för vår bilförsäljning på anläggningen. Du coachar, 
följer upp, ger stöd i beslutsfattningen på bilaffärer och stöttar säljarna i deras arbetsprocesser.  
Du ingår i anläggningens taktiska styrgrupp och är med i beslutsfattandet för anläggningens inriktning inom försäljning.  
 
Du kommer även inneha ett personligt försäljningsmål, vilket innebär att du kommer förväntas sälja bilar till slutkund. 
Försäljningsmålet kommer vara ungefär hälften av vad en ordinarie säljare innehar.  
 
Största 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 med ditt ledarskap och driv. 
Att du har lyckats med din individuella försäljningsprestation och kan visa upp dokumenterade resultat är något som även 
det kommer ligga till väsentlig grund för om du går vidare i processen.  
Du behöver ha en tydlig drivkraft i din ledarskaps och försäljningsfilosofi.  
Du är organiserad, disciplinerad, hjälpande och ser alltid lösningar i problem som du får på ditt bord.  
Att kunna motivera och inspirera genom god retorik är något som gör det enklare att lyckas i denna rollen.  
 
Det är ett krav att du har arbetslivserfarenhet av försäljning och ledarskap inom försäljning. 
Det är även ett krav att du talar och skriver svenska och engelska flytande. 
Vi uppmuntrar dig som idag jobbar inom annan bransch än bilbranschen att söka tjänsten. 
Det är starkt meriterande om du innehar en examen ifrån högskola eller universitet om minst 180hp inom ekonomi, 
marknadsföring, försäljning och/eller juridik. 
 
Du rapporterar till försäljningschef på Värmdö anläggningen och du innehar inget direkt personalansvar. 
 
Tjänsten är på heltid och innebär även helgarbete 8h varannan vecka. 
Du är stationerad på vår Värmdö anläggning och resor i tjänsten kan förekomma. 
 
Sista ansökningsdatum är 2021-11-14. 
Tjänsten kommer tillsättas tidigast under december 2021. 
Tillträdesdatum för tjänsten är som tidigast 2022-02-01.  
 
Ansökan sker via LinkedIn, länk här: https://www.linkedin.com/jobs/view/2719421079/  
 
För frågor kring tjänsten, kontakta försäljningschef Jakob Larsson på jakob.larsson@torvallabil.se eller 08-707 56 03 
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