PLATSANNONS





020–15 16 17
jobba@sortera.se
www.sortera.se

Innesäljare – en hållbar karriär hos Sortera
Recycling väntar på dig!
Härligt att du hittade hit! Kanske söker du efter ditt nästa steg i karriären?
Sortera Recycling är en branschledande och stabil arbetsgivare som befinner sig i en
spännande expansionsfas och nu söker en engagerad innesäljare som vill vara med och driva
vår verksamhet framåt!
Sortera Recycling har tre kontor i Stockholm; ett beläget i Jordbro, ett i Rosersberg samt
huvudkontoret på Liljeholmen. Som innesäljare blir din arbetsplats huvudkontoret på
Liljeholmen. Här blir du del av ett säljteam med ett närvarande och coachande ledarskap.
Låter det som något för dig? Då ska du definitivt läsa vidare!

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSOMRÅDEN
Sorteras säljare jobbar med små- och mellanstora kunder. Säljaren ska ha minst en aktivitet per
kund i sin kundstock varje kvartal. Alla kunder är lika mycket värda och förtjänar samma service.
Säljaren ansvarar för hela säljprocessen och har eget budgetansvar. Som säljare ringer man nya
och befintliga kunder där man utvecklar och förvaltar kunden som en personlig säljkontakt.
Digitala möten och presentationer är en del av vardagen, där väl utvecklat digitalt
presentationsmaterial finns tillgängligt. Vid behov av arbetsplatsbesök använder sig
innesäljaren av special- och logistikavdelningen. Som innesäljare kan man även delta i
kundevent ute hos våra återförsäljare, och man föräntas förvalta och utveckla ca 500 kunder
där man arbetar mot en budget. Detta kräver att man kontaktar ca 40 till 50 befintliga kunder i
veckan samt startar 10 nya affärsprocesser. Som innesäljare har du även en backofficefunktion
där du tar emot frågor från kunder som ringt in till vår kundtjänst.

EN BRA START KRÄVER EN GENOMTÄNKT ONBOARDING
Som ny innesäljare hos oss erbjuder vi dig en grundlig introduktion, innehållande såväl
produkt- och miljöutbildning som besök tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer efter
avslutad utbildning att vara placerad på ett av våra kontor i Stockholm och rapportera direkt till
försäljningschefen.

KAN DU VARA EN PERFEKT MATCH FÖR OSS?
För att lyckas bra hos oss tror vi att du har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning och gärna
erfarenhet av att hålla digitala möten och längre kundcykler. För att passa in väl i teamet krävs
att du har starkt kundfokus, servicekänsla, är social, strukturerad, affärsmässig, en lagspelare
och har en mycket god förmåga att hantera olika typer av människor. Du bör ha goda
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kunskaper i att kommunicera på både svenska och engelska. Det viktigaste för oss är inte att
du har jobbat i just vår bransch tidigare. Vi är redan experter på avfall och kommer att ge dig all
kunskap du behöver för att lyckas förklara vårt vinnande koncept för kunder. Det vi söker i våra
säljare är framför allt en entreprenörsanda såväl som ett brinnande intresse för att skapa ett
mer hållbart samhälle.

EN LÅNGSIKTIG KARRIÄR
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, bonusprogram och de säljhjälpmedel som behövs
för att du ska kunna briljera i rollen. Förutom detta får du även pensionsavsättningar och
försäkringar etc. enligt kollektivavtal.

ANSÖKAN
Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera Recycling som din nästa arbetsgivare? Vi hoppas
det. Ansök direkt från mobilen via formuläret nedan!
Har du inte tillgång till ditt CV och personligt brev? Då kan du komplettera din ansökan med
dessa i efterhand.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Joakim Fardin (säljchef) på
073–707 49 11 eller joakim.fardin@sortera.se
Varmt välkommen med din ansökan!

SORTERA WAY
Sortera Way beskriver vad som kännetecknar alla medarbetare och kulturen på Sortera.
Ansvarstagande, lösningsorienterad, serviceinriktad och hjälpsam, engagerad, miljömedveten,
vill utvecklas och dela med sig av kunskap. Initiativtagande, strukturerad, kommunikativ,
prestigelös. Kundfokus, servicekänsla, social, strukturerad, trevligt uppträdande, lojal mot
företaget och arbeta för en god stämning på företaget. Ett gott säkerhetstänk. Ta god hand om
Sorteras lokaler och egendom. Har en stor dos sunt förnuft.

Område: Stockholm
Affärsområde: Sortera Recycling

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid

Sortera Group är ett nordiskt miljöbolag som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials)
strävar efter att vara den främsta miljöentreprenören på den nordiska marknaden, med lösningar som bidrar till
ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda i samtliga av Bolagets verksamheter. Med fler än 350 anställda
och en omsättning överstigande 1,2 miljarder kronor (2020) bedriver Sortera verksamheten i egen regi från
försäljning, insamling, behandling och återvinning till slutmottagare. Sortera genomför dagliga uppgifter för
tusentals företag och privatpersoner i Norden.
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