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Försäljningschef - ta nästa kliv i din karriär hos Sortera Recycling! 

Är du en säljare som känner att du står och stampar lite på samma ställe i karriären? Då kan vår 
tjänst som säljande försäljningschef vara helt rätt väg för dig att gå. 

Sortera Recycling befinner sig i en stor expansionsfas, och letar nu efter dig som är 
entreprenörstypen som gärna är med och driver verksamhet framåt. Låter det som en 
beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska läsa vidare. 

Få unika möjligheter i rollen som försäljningschef 
Att det går bra för oss på Sortera Recycling ska vi inte sticka under stol med. I dag hjälper vi 
organisationer i byggavfallssektorn runtom i Stockholm, Göteborg och Malmö att återvinna sitt 
avfall. Verksamheten i Skåne är vårt senaste tillskott i bolaget, vilket innebär att du inte bara kommer 
att få anta en ny arbetsroll, utan att du även får en unik möjlighet att vara med och bygga upp 
någonting i en ny region. 

Som säljande försäljningschef får du en aktiv och varierande tjänst. Ena dagen sitter du på kontoret 
i Malmö, för att nästa dag åka runt i regionen och presentera våra tjänster för potentiella kunder. 
Du ansvarar för hela säljprocessen, från prospektering till avtalssignering, och på vägen kommer 
du både att möta befintliga kunder, samt knyta nya affärsmöjligheter med organisationer som inte 
tidigare använt sig av Sortera Recycling. 

Parallellt arbetar du med att coacha och utveckla dina säljkollegor, för att de ska utvecklas från 
skickliga till knivskarpa säljare. Du arbetar tätt tillsammans med divisionschefen, och tillsammans 
sätter ni budget och strategi för utvecklingen av region Skåne. 

Är du redo för nya utmaningar? 
Till rollen söker vi nu med ljus och lykta efter dig som är den drivna ledartypen som gläds åt såväl 
dina egna- som dina kollegors affärer. Det viktigaste för oss är med andra ord inte vad du har för 
bakgrund. Vi är redan experter på avfall och kommer att ge dig all kunskap du behöver för att lyckas 
förklara vårt vinnande koncept för kunder. 

Vi tänker oss att du är en entreprenörsdriven person som är hungrig på nya utmaningar. Du är en 
riktigt skicklig säljare som känner dig redo för att ta nästa kliv i karriären, samtidigt som du lockas 
av tanken på att vara med och bygga upp en helt ny region. Vidare är du lösningsorienterad och 
kommer gärna med idéer och förslag, såväl ute hos kund som inom organisationen. Du är en riktig 
stjärna som sätter - inte bara dina medarbetare - utan även kunder i främsta rummet, och bidrar med 
din expertis inom olika områden. 
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Vi vill att du som medarbetare ska stanna länge hos oss, och välkomnar dig därför till en arbetsplats 
med positiv företagskultur, där du får mycket goda möjligheter att växa. Vi är stolta över den 
familjära stämning vi har i företaget, och för att bibehålla den ordnar vi med jämna mellanrum roliga 
aktiviteter för våra medarbetare. 

Sist men inte minst erbjuder vi dig fast lön, tjänstebil och de säljhjälpmedel som behövs för att du ska 
kunna briljera i rollen. Förutom detta får du även pensionsavsättningar och försäkringar etc. enligt 
kollektivavtal.

Har vi lyckats inspirera dig till att sätta tänderna i rollen som försäljningschef?  
 
Vi hoppas det. Du ansöker enkelt via vår hemsida där tjänsten är märkt med “Försäljningschef 
Malmö”. Då intervjuer kommer att ske löpande önskar vi få in din ansökan så snart som möjligt, dock 
senast söndagen den 24/9. 

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till Henrik Gustafsson på telefonnummer 
072–886 95 98. 

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.


