Säljare sökes

Rut m.fl. startades 2007 och varumärket är idag representerat med
tio konceptbutiker och hos över 350 återförsäljare runt om i Skandinavien och Europa. På huvudkontoret i Göteborg skapas sex unika
kollektioner per år. Våra inköpare och designers hämtar inspiration
och influenser från de senaste trenderna inom designvärlden. Vår
målsättning är att leverera modenyheter till butikerna varje vecka.
Rut m.fl. samarbetar med fristående leverantörer och producenter
som har lång erfarenhet av produktion i Asien och Europa.
Vi söker dig som vill bli en del av Rut m.fl:s spännande värld. Företaget står inför många utmaningar och behöver förstärka vårt team med
kompetent och mångsidig personal som kan lyfta Rut m.fl. ytterligare
en nivå, både i Sverige och internationellt.
Beskrivning av tjänster
Vi söker två erfarna säljare som vill vara med och utveckla vårt distrikt i Norrland samt Finland. Som säljare har du ansvaret för våra
befintliga kunder samt att etablera nya kunder. Vi reser med sex kollektioner per år och med löpande försäljning av lagervaror och express
kollektioner. För tjänsten som säljare i Norrland så ser vi gärna att du
bor i Norrland då vi ser positivt till att öppna ett showroom lokalt. För
tjänsten som säljare i Finland så ser vi gärna att du bor i Helsingfors då
vi ser positivt till att öppna ett showroom i Helsingfors.

– Norrland och Finland

Är du den vi söker?
Du har god branschkännedom, är van att arbeta med budget och uppföljning samt duktig på försäljning. Du ska vara positiv, duktig på att
prioritera samt hålla en hög service nivå gentemot våra kunder. Körkort är ett krav då du reser mycket i tjänsten. Du är tydlig, noggrann
och organiserad. Som person är du duktig på att kommunicera, skapa
nya kontakter och bygga långvariga affärsmässiga relationer. Du är
lösningsorienterad. Vår bransch ställs ofta inför snabba förändringar.
Därför är det viktigt att du tycker om att arbeta i ett högt tempo och att
du kan hantera stress. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Vi erbjuder två spännande heltidstjänster med stor försäljningspotential. Vi som arbetar tillsammans idag är ett dynamiskt team där det
råder korta beslutsvägar, högt i tak samt en enorm framåtanda då vi
inom kort kommer lansera vårt nya butikskoncept. Vi har kul tillsammans och på vår arbetsplats!
Du rapporterar direkt till Försäljningschef. Tillträde omgående.
Ansökan
Låter det här intressant? Skicka då in din ansökan redan idag! Skicka
din ansökan till anna.cramer@rutmfl.se. Rekrytering sker löpande.
Skriv i ämnesraden vilken tjänst du söker. Ansökningar och kontakter
behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan!

www.rutmfl.se

