PLATSANNONS
SÄLJARE TILL BALLINGSLÖV | KUNGENS KURVA

Ballingslöv AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av inredningar för kök, badrum och förvaring.
Vi är en del av koncernen Ballingslöv International AB.

SÄLJARE TILL BALLINGSLÖV | KUNGENS KURVA
Vi söker ytterligare en säljare till Ballingslövs
köksutställning i Kungens Kurva.

Vi söker dig som brinner för
försäljning och drivs av att fullfölja
dina affärer från start till slut!
Du är ansvarstagande och gillar att ha många
bollar i luften. Från första kontakt med kund till att
köket är levererat följer du de genom processen till
drömköket.
Du arbetar i butiken där du träffar våra kunder och
hjälper dem att förverkliga sitt drömprojekt.
Du ansvarar för dina egna kunder - allt från första
kontakten tills köket är levererat och installerat.
I arbetet ingår att upprätta offertunderlag, göra
orderberedning, rita kök, bad, förvaring och vitvaror
i ritprogrammet Winner. Du har själv kontakt med
kund och leverantörer under processens gång.
Vi ser att du har följande kompetenser:
- Säljare som älskar kundmötet och har
dokumenterat goda säljresultat
- Goda IT-kunskaper med fokus på CAD
(erfarenhet av Winner är meriterande)
- Kunskap inom inredning och design med bra
känsla för färg och form
- Lägst 3-årig gymnasiebehörighet
- B-körkort

Som person är du utåtriktad - har lätt för att
kommunicera och skapa relationer med alla typer
av kunder. Du gillar utmaningar, har lätt för att
samarbeta, är noggrann och strukturerad i ditt
arbete.
Anställningsform: Heltid med schemalagt
arbete varannan helg.

Lön: Fast lön samt provision.
Ansökan: Vi kommer att löpande hantera urval
och intervjuer där tjänsten kan komma att tillsättas
innan sista ansökningsdatum som är den 18:e Juni.
Skicka därför din ansökan redan idag, med
tillhörande CV och personligt brev, till Niklas
niklas.jansson@ballingslov-kungenskurva.se
Kontaktperson
Niklas Jansson, mob 0768-501304
Ballingslöv Kungens Kurva

Vi ser fram emot din ansökan!

SISTA ANSÖKNINGSDAG
18 juni 2021

