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Säljare – en hållbar karriär hos Interspol och
Sortera Industry väntar på dig!
Härligt att du hittade hit! Kanske söker du efter ditt nästa steg i karriären?
Sortera är en branschledande och stabil arbetsgivare som befinner sig i en spännande expansionsfas och söker fler hungriga säljare som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
Sortera Industry har sin bas i Stockholm med anläggningar i Rosersberg, Södertälje,
Kungsholmen och huvudkontoret på Liljeholmen, vilket underlättar tillgängligheten när du besöker kunder runt om i regionen. Här blir du del av ett team med ett närvarande och coachande
ledarskap. Du kommer att besöka nya och befintliga kunder runt om i Stockholm, och det är
förstås en fördel om du har erfarenheter från bygg- och fastighetssektorn i bagaget, men det
viktigaste för oss är ditt eget driv och din inställning.
Låter det som något för dig? Då ska du definitivt läsa vidare!

FRAMTIDEN ÄR LJUS PÅ SORTERA INDUSTRY
Att det går bra för oss på Sortera Industry ska vi inte sticka under stol med. I dag hjälper vi
företag och fastighetsägare runt om i Stockholm med allt ifrån avancerad industrisanering, till
rörinspektioner och rörinfodring.
Sortera Industry förvärvade nyligen Interspol Systems AB som har sin bas i stamspolning,
rörinspektion, rörinfodring och avskiljarsystem. Det är till Interspol vi söker säljare som kan bygga
vidare på den redan starka tillväxten. Kunderna är bostadsrättsföreningar och fastighetsägare
som behöver både förebyggande- och akuta åtgärder i sina avloppssystem.
Som säljare på Sortera/Interspol får du en aktiv och varierande tjänst. Ena dagen sitter du på
kontoret för att nästa dag åka runt i regionen och presentera våra tjänster för potentiella kunder.
Du ansvarar själv för hela säljprocessen, från prospektering till avtalssignering. Du kommer att
vara mycket ute på fält då vi tror på en hög närvaro hos våra kunder. En gyllene möjlighet för dig
att bygga långsiktiga kundrelationer med andra ord.

EN BRA START KRÄVER EN GENOMTÄNKT ONBOARDING
Vi erbjuder dig som ny säljare hos oss en grundlig introduktion innehållande såväl produktoch miljöutbildning som besök tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer efter avslutad
utbildning att utgå från någon av våra anläggningar i Stockholm.
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KAN DU VARA EN PERFEKT MATCH FÖR OSS?
För att lyckas bra hos oss tror vi du har tidigare erfarenhet av försäljning, och gärna erfarenhet
från fältförsäljning och längre kundcykler. Det viktigaste för oss är med andra ord inte att du har
jobbat i just vår bransch tidigare. Vi är redan experter på spolning och rörinfodring 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 framförallt en entreprenörsanda såväl som ett brinnande intresse 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, 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.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!
Har vi lyckats inspirera dig till att välja Sortera och Interspol som din nästa arbetsgivare? Vi
hoppas det. Skicka in din ansökan via formuläret nedan redan i dag. Sitter du på mobilen
utan tillgång till ditt CV och personligt brev? Ingen fara, påbörja din ansökan här nedan och
komplettera med dokumenten i efterhand.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att vända dig till Fredrik Överby
(Affärsområdeschef) på 070–762 49 81 eller fredrik.overby@sortera.se

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.

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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