VILL DU HJÄLPA OSS
TILL TOPPEN?
Bygma är en familjeägd byggmaterialhandel som etablerades i
Sverige 1998. Idag består vi av anläggningar från Stockholm till
Boden. 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.

Säljsupport till Bygma i Spånga
Vi behöver förstärka vår anläggning i Spånga med en säljsupport-tjänst. Säljsupport utgör en viktig funktion på Bygmas
anläggningar och fungerar som den naturliga länken mellan central administration och anläggningen. Säljsupport ingår i
den lokala ledningsgruppen och rapporterar till anläggningens platschef.
I rollen som Säljsupport ansvarar du för flertalet
administrativa rutiner kopplade till försäljning, bland
annat fakturering, fakturakontroll, kassarapporter, returer
och krediteringar. Du följer upp att våra rutiner och
riktlinjer fungerar på ett bra sätt och stöttar säljkåren på
anläggningen.

Våra värderingar

Vi söker dig som har:

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.

•

Gymnasieutbildning

•

God datorkunskap/vana, samt god kunskap i Excel

•

Grundläggande kunskaper inom företagsekonomi är
meriterande

•

Erfarenhet av administrativt arbete och arbete i
byggmaterialhandeln anses meriterande

Egenskaper:
Som vår nya kollega är du serviceminded, självständig och
drivs av att hitta lösningar på olika typer av utmaningar,
stora som små. Du har stort tålamod, är noggrann i ditt
arbete och har en god administrativ förmåga.

Bygma Spånga
Bromstensvägen 130
163 43 Spånga

WWW.BYGMA.SE

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.

Övrigt:
Tjänsten är heltid med placering i Spånga.
Skicka din ansökan till tdn@bygma.se så snart som
möjligt dock senast 2021-01-10. Då vi går igenom urvalet
löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan sista
ansökningsdagen. Har du frågor om tjänsterna kontakta
Platschef Tobias Danielson, tdn@bygma.se.
Mer information om Bygma hittar du på www.bygma.se.

