SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och
säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur- och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® block, -husgrunder och -element.
www.se.weber

Weber söker en

PROFFSSÄLJARE INOM
PLATTSÄTTNING & TÄTSKIKT
Vi söker dig som har det lilla extra, du som med självklarhet galopperar in
och plockar nya kunder bara för att du är så proffsig. Inte bara på plattsättning utan även på människor.

INVENT YOURSELF.
RESHAPE THE WORLD.

——

Du kanske är plattsättare eller en värdig kollega i branschen. Du vill hur som
helst vara med i vårt team och vidareutveckla Weber.

ARBETSBESKRIVNING
Du ansvarar för all försäljning inom plattsättning och tätskikt till
Kakel-ÅF och byggbolag i södra Sverige.
Du tar förstås hand om befintliga kunder men har även fokus på
nya. Du skriver offerter och deltar i avtal- och objektsförhandlingar
enskilt eller tillsammans med chefen.
Ekonomiska uppföljningar, kundanalyser, resultat- och kostnadsansvar ingår tillsammans med marknadsuppföljningar och försäljningsprognoser och ibland att medverka vid bygguppstart m.m.
DIN PROFIL
Ett antal års erfarenhet av branschen och att vara praktiskt lagd.
Du behöver inte vara en fd plattsättare men bör känna dig bekväm
och tycka det är roligt att dema våra produkter.
Vara orädd och gilla utmaningar.
Gymnasieexamen med teknisk inriktning eller motsvarande kompletterat med någon form av formell säljutbildning eller så är du helt
enkelt en naturbegåvning.
Extra meriter är om du dessutom har byggtekniska kunskaper och
har ett upparbetat kontaktnät inom byggbranschen i regionen.
Du behöver ha körkort och goda kunskaper i svenska och engelska
och arbetar obehindrat i Office.
PLACERING

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB är en
världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda,
innovativa lösningar på utmaningar som
tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget
bakom varumärkena Dalapro, Gyproc,
ISOVER och Weber. Saint-Gobain Sweden
AB tillhör Byggnadsämnesförbundet
och har kollektivavtal med IF Metall och
Unionen/Sveriges Ingenjörer Ledarna.

Du utgår från Webers kontor i Malmö och ingår i ett team av
andra lagspelare från Weber med fokus på södra Sverige.
ANSÖKAN
Vi kommer att intervjua fortlöpande för denna tjänst, så skicka din
ansökan redan idag! Skicka ansökan + CV till: peter.orn@weber.se
Märk din ansökan ”Specialist säljare Plattsättning och tätskikt” och
skicka den till oss så snart som möjligt dock senast den 30 juni.
VILL DU VETA MER
För mer information kontakta Peter Örn, Försäljningschef Flooring/
Tiling, telefon: 0709-555 281.

JOIN US

