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ATVHUSET AB

KOMMUN: MÖLNDAL |  YRKE: BILFÖRSÄLJARE

PUBLICERAD: Idag, kl 00:00 |  SÖK JOBBET SENAST: 8 mars 2019 |  ANSTÄLLNINGSFORM: Heltid, Tillsvidare |
 LÖN: Fast månads- vecko- eller timlön |  ANTAL PLATSER: 1 |  ANNONS-ID: 23097330

Försäljning av fordon som fyrhjulingar, mopeder och släpvagnar. Även viss försäljning av tillbehör. 
Hjälpa våra kunder att fatt rätt beslut och köpa rätt produkt. Lämna offerter, uppföljningar och se till 
så kunder får de produkter som de beställt.
Våra kunder består både av privatpersoner och företag. Som säljare är du även ansvarig för 
varuexponering, ordningen i butiken och att butiken alltid är attraktiv. Allt för att vår butik skall vara 
kundens förstahandsval.
För att du ska trivas och bli framgångsrik i ditt arbete är det viktigt att du är utåtriktad och gillar att 
göra affärer.

Vi söker dig som är:

- Ordningsam
- Pigg
- Organiserad
- Alert
- Lagspelare
- Driven
- Positiv
- Stresstålig
- Lättlärd

Vi tror att du arbetat med försäljning inom fordon, vitvaror, elektronik eller annat inom fackhandel. 
Eller har ett brinnande intresse av försäljning. Du behöver inte ha erfarenhet av våra produkter. Vi 
ger dig en introduktion/internutbildning på vårt utbud.

Intervjuer kommer att ske löpande

Vad erbjuder vi?
-Placering:  Atvhuset i Mölndal.
-Dagtid 8-17, eventuell vissa lördagar enligt schema 11-15.
-Tjänsten är en heltidstjänst, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
-Fast månadslön

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men tackar nej till dig som säljer 
annonser och rekryteringstjänster. 

Din profil

Säljare fyrhjulingar och
moped till Atvhuset

Utbildning
KRAV

○ Gymnasial utbildning:

Kompetenser

Körkort

Arbetslivserfarenhet
MERITERANDE

H
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Arbetsgivarens webbplats
" http://www.atvhuset.se (http://www.atvhuset.se)

Kontaktinformation
Kontaktpersoner

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: andreas@atvhuset.se

Sök jobbet senast 8 mars 2019

○ Bilförsäljare: 2-4 års erfarenhet

Andreas Grund,
andreas@atvhuset.se (mailto:andreas@atvhuset.se)
0317739910

Testa nya Platsbanken. Tyck till och hjälp oss att göra Platsbanken ännu bättre ∠
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