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Säljare sökes till Sortera Recycling Stockholm
Vill du vara delaktig i vår fortsatta resa mot en hållbar framtid? Vill du arbeta i ett
branschledande företag? Är du social, driven och trivs i en operativ roll? Då kan du vara rätt
person för oss! Vi behöver fler utesäljare till vår Stockholmsregion.
Arbetsuppgifter
Din uppgift som säljare blir att bearbeta byggföretag. I din roll som säljare arbetar du med hela
säljprocessen, från prospektering till avtalsignering, samt att ha fortlöpande uppföljning och
kundutveckling, då vi på Sortera är ett personligt alternativ och är måna om våra affärsrelationer.
Du kommer vara mycket ute på fält då vi tror på en hög närvaro hos våra kunder. Vi kommer att ge dig
en grundlig introduktion innehållande bl.a. produkt- och miljöutbildning samt sambesök med erfarna
kollegor. Du kommer att utgå från vårt HK i Liljeholmen och rapporterar direkt till FC Stockholm.
Din profil
För att lyckas i rollen som säljare hos oss trivs du verkligen ute på fältet, och har gott om driv och
energi. Du är en utpräglad relationsbyggare som trivs med att få använda din kreativa förmåga
samtidigt som du är strukturerad. Du har god erfarenhet av försäljning på fältet, och det är
meriterande om du har arbetat mot byggsektorn. Viktigast är dock dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Fast lön, tjänstebil samt övriga relevanta säljhjälpmedel. Pensionsavsättningar, försäkringar etc. enligt
kollektivavtal. En rolig och utvecklande arbetsplats med härliga kollegor och positiv företagskultur.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår hemsida sortera.se och sök tjänsten ”Säljare Stockholm”. Skicka
in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30/6. Intervjuer kommer att ske löpande. Har
du några frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Joakim Fardin på telefonnummer
073–707 49 11.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials)
är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg- & anläggningsavfall i Sverige. Med över
300 anställda och en omsättning på ca. 1 miljard (2018) bedriver vi verksamheten i egen regi från
försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera är verksamma från Gävle
i norr till Ystad i söder. Sortera strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören i branschen och
ständigt minska utsläpp och miljöpåverkan i samtliga våra verksamheter.
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