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Säljare med inriktning mot återförsäljare sökes till Sortera Recycling
Vill du vara delaktig i vår fortsatta resa mot en hållbar framtid? Vill du arbeta i ett branschledande företag? Är du social, driven och gillar relationsförsäljning? Då kan du vara rätt person
för oss! Vi utökar nu vår avdelning som arbetar med återförsäljare med en ytterligare säljare.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en säljare som ska utveckla och förvalta försäljningen till Sortera Recyclings återförsäljare
av säckar från Sortera, BIG BAG, samt Åkerisäcken.
Detta innebär att arbeta enligt vår strategi för att öka försäljningen via befintliga och nya
återförsäljare. Identifiera och bearbeta nya återförsäljare för att sedan starta upp, arbeta med
exponering och informationsmaterial, samt utbildning av återförsäljaren. Du kommer att ha ett nära
samarbete med respektive återförsäljare för att ta fram marknadsplaner, t.ex. produktexponering,
skyltning, påfyllnad av material, ordna event och aktivt arbeta för att öka försäljningen.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med återförsäljaransvarig, samt övriga säljare på Sortera
Recycling, för att säkerställa kontinuerliga besök hos befintliga återförsäljare. Du kommer att arbeta
utifrån en budget, dokumentera alla dina kundaktiviteter i vårt CRM-system och rapportera till
återförsäljaransvarig.
Din profil
Du har erfarenhet av butiksexponering och införsäljning till återförsäljare. Du gillar att etablera
relationer och du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du är bekväm med
att presentera inför grupper samt att hålla i alltifrån kundevent och utställningar till utbildningar. Då
det ingår en hel del resor under veckorna (cirka 50 % av arbetstiden med övernattning) för att åka
runt och besöka våra återförsäljare, så krävs en god förmåga till effektiv planering, hög flexibilitet och
B-körkort. Du är strukturerad och har en långsiktig planering, god datavana samt erfarenhet av att
arbeta i CRM-system.
Vi erbjuder
Fast lön, tjänstebil samt övriga relevanta säljhjälpmedel. Pensionsavsättningar, försäkringar etc.
enligt kollektivavtal. En rolig och utvecklande arbetsplats som satsar på framtiden, där du har härliga
kollegor och positiv företagskultur. Det finns stora möjligheter till utveckling.
Möjlighet finns att utgå från Stockholm, Göteborg eller Malmö.
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Ansökan
Välkommen med din ansökan via vår hemsida sortera.se och sök tjänsten ”Säljare mot återförsäljare”.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast söndagen den 18/8. Intervjuer kommer att
ske löpande.
Har du några frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Cecilia Gävert på
telefonnummer 070-912 40 47. 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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