
 - a strong solution for the environment

Teknisk säljare till ReTec Miljö
Brinner du för att skapa resultat och har känsla för 
relationsbyggande? ReTec Miljö tillverkar, importerar 
och säljer utrustning, reservdelar och service från ledan-
de leverantörer i Europa inom avfall, återvinning och 
entreprenad. Nu behöver vi bli fler och söker en teknisk 
intresserad säljare.

Arbetsuppgifter
Som säljare är du sälj- och resultatinriktad och din uppgift 
är att driva varje affär i hamn. Du arbetar aktivt med att 
skaffa såväl nya kunder som att bygga långsiktiga kund-
relationer. Du är nyfiken och villig att utmana dig själv 
och beredd att göra det “lilla extra”.

Resor ingår i tjänsten för besök hos kunder och lever-
antörer i Sverige och Europa.

Det här behöver du för att lyckas
• Erfarenhet av försäljning
• Intresse för teknik, maskiner och återvinning
• Vana att möta kunder och att bygga nya relationer
• Ett starkt affärsdriv

Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som trivs med att bearbeta och 
skapa långsiktiga affärsrelationer. En fördel är om du har 
teknisk erfarenhet från försäljning av maskiner, återvin-
ningsindustrin eller närliggande bransch. Du har erfaren-
het av försäljning och arbetar självständigt med alla delar 
av försäljningsprocessen med ett fokus på lönsamhet och 
värdebaserad försäljning.

Svenska och engelska i tal och skrift och B-körkort är ett 
krav.

Vi erbjuder 
Ett arbete i en spännande och växande bransch. Vi ger 
dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. 
Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig 
ett varierande arbete som stor flexibilitet. Som anställd 
erbjuds du möjlighet att påverka och utveckla vår verk-
samhet.

Bra att veta
• Placeringsort är flexibelt
• Tjänsten är på heltid
• Start enligt överenskommelse
• Urval sker löpnande

Ansökan
Du ansöker om tjänsten senast 2022-02-06 till 
dgu@retecmiljo.se. 

Urval och intervjuer kommer dock att ske löpnande så 
skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt 
välkommen att kontakta försäljningsingenjör, 
Daniel Gunnarsson på 070-3372010.
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