
 

Vi intervjuar och gör urval löpande under ansökningstiden.  

Sista ansökningsdag är 2019-02-28. 

 

Välkommen med din ansökan snarast! 

 

 

Vi söker en, 

ERFAREN SÄLJARE 
 

Vill du bli en del av vårt team?  
Stål & Hyrmaskiner befinner sig i en spännande tillväxt och nu söker vi en ny kollega till vår säljavdelning! 

 

Arbetsbeskrivning 

− Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra kunder får absolut bästa 

bemötandet och rätt utrustning för det jobb som skall utföras.  

− Ansvar för att utveckla och underhålla Stål & Hyrs relationer, med både befintliga och nya 

kunder.  

− Upprätta avtal, skriva offerter och följa upp att avtalen följs samt analysera och återkoppla till 

depåerna efter avslutade affärer. 

− Depåernas samarbete i distriktet är avgörande för framgång som säljare.  

 

Kvalifikationer 

− Gärna arbetat som säljare eller har erfarenhet av uppsökande försäljning från bygg-, maskin- eller 

anläggningsbranschen. 

− Drivas av att göra affärer. 

− Vana vid att utveckla säljplaner samt erfarenhet av avtals-och offertskrivning.  

− God kommunikatör och en långsiktig relationsbyggare.  

− Duktig förhandlare som trivs med att både ansvara för, och delta i kund- och säljaktiviteter.  

− B-körkort är ett krav, samt erfarenhet inom Office-paketet och datorvana. 

− Lokal kännedom är mycket meriterande. 

 

Företaget  

Stål & Hyrmaskiner grundades 1979 i Varberg och hyr ut maskiner och annan utrustning till främst bygg- 

och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg 

av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och 

väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Stål & Hyr Group erbjuder ett brett produktutbud via totalt 

tjugofem depåer. Stål & Hyr Group ingår i finska Renta Group och koncernen har totalt över 350 

anställda i Sverige, Norge och Finland med en omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis. 

 

Varaktighet 

Provanställning, för att sedan övergå till 

tillsvidareanställning. Tillträde snarast. 

 

Lön 

Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan. 

 

Kontaktperson 

Om du vill ha ytterligare information ringer du 

Johnny Längefors, 0703-17 25 50 

 

Ansökan 

Via e-post till 

johnny.langefors@stalhyrmaskiner.se 
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