VILL DU HJÄLPA
OSS TILL TOPPEN?
Bygma är en familjeägd byggmaterialhandel som etablerades i Sverige 1998. Idag
består vi av anläggningar från Stockholm till Luleå. Vi har ambitionen att vara bland
de tre största aktörerna på de marknader där vi verkar. Möjligheterna för personlig
utveckling är goda, vi investerar i ledarskap och säljfrämjande insatser. Här finns
plats för dig som individ.

Proffssäljare till Bygma i Sundsvall
Vi på Bygma i Sundsvall är mitt i en spännande
förändringsresa med målsättning att stärka vår
position lokalt. Som ett led i satsningen söker vi nu efter
en ny toppsäljare med starkt driv och engagemang. Som
Proffssäljare spelar du en viktig roll i anläggningens
utveckling genom att skapa en god relation med våra
kunder, såväl framtida som befintliga. Du arbetar tätt
med kollegorna på anläggningen och rapporterar till
Platschef.
•

Vi söker dig som har:

•

Goda kunskaper i Office-paketet

•

Erfarenhet av att utforma offerter

•

Erfarenhet av relationsbyggande försäljning

•

B-körkort och tillgång till egen bil

•

Det anses meriterande om du har
produktkunskaper inom byggmaterial eller
erfarenhet av affärssystemet TRYGG.

Egenskaper:
Som vår nya kollega är du resultatinriktad och brinner
för försäljning. Du är serviceinriktad, har en god
kommunikativ förmåga och är duktig på att skapa
relationer. Du trivs i en föränderlig miljö och kan
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prioritera rätt uppgifter när tempot är högt. Du håller
kunden i fokus, är lösningsorienterad och mån om att
leverera hög kvalité till dina kunder.
Våra värderingar
På Bygma strävar vi efter att i alla lägen visa
Trovärdighet, Affärsmässighet och Nytänkande. Det
lyckas vi med genom att arbeta aktivt med Teamwork,
Ledarskap och Personlig utveckling.
Detta utgör ramen för vad vi förväntar oss av varandra,
som kollegor, leverantör och samarbetspartner. Bygmas
potential ligger i varje enskild medarbetare och är
nyckeln till hur vi når våra mål.
Övrigt:
Tjänsten är på heltid med placering i Sundsvall. Resor
förekommer i tjänsten.
Har du frågor om tjänsten kontakta Platschef Magnus
Sundberg på tel. 0703 10 95 45. Skicka in din ansökan
(CV samt personligt brev) till mss@bygma.se snarast
möjligt, dock senast 2021-01-15. Då vi går igenom
urvalet löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan
sista ansökningsdagen.

