Theben AG är ett världsledande tyskt hightech-företag inom elektroteknik. Med mer än
800 medarbetare utvecklar och producerar det familjeägda företaget innovativa timrar,
rörelsedetektorer samt kompletta system för fastighetsautomation. Inom de kommande
åren satsar Theben stort på smart mätning och smarta nät och behöver medarbetare
som delar passionen för teknologiska spetsprodukter. Hos Theben står människan i fokus.
Bara med motiverade medarbetare kan produktkvalitén uppfylla de höga förväntningarna
och Theben fortsätta sin globala tillväxtkurs. Nu vill företaget förstärka sitt team
i Sverige och letar efter engagerade medarbetare i Stockholmsregionen.

Vi letar efter:

Tekniska säljare inom elektroteknik –
Västsverige
Vem trivs här?
Hos oss trivs du som har lätt för att skapa nya kontakter och är mån om att få nöjda kunder.
Tjänsten som säljare innebär att du måste vara flexibel, ansvarstagande, strukturerad och gilla
ett högt arbetstempo. För att göra succé hos oss är du relationsskapande, resultatinriktad och
en ambitiös säljare som värdesätter en arbetsplats som andas laganda. Att du är utåtriktad,
social och gillar att utmanas i din profession är något vi tar för givet.
Dina uppgifter omfattar
• Kundbesök, kundrådgivning, kundvård och -bindning (elgrossister och fackhandel)
• Ta fram marknadsföringsplaner och implementera marknadsstrategier
• Produktlansering och presentationer för fackhandel, byggplanerare
• Samordning av alla säljaktiviteter, planering av kundevenemang, mässor m m
Vem du är
• Flexibel, självgående och trivs med att jobba i ett högt tempo
• Utåtriktat, trivs med att jobba i team
• Bra förhandlingsförmåga och van vid att tänka och agera entreprenörsmässigt
• Bra känsla för förstklassig teknisk service
• Goda kunskaper i MS Office
Vi erbjuder dig
•Fastanställning inom ett världsledande tekniskt företag
•Bra utvecklingsmöjligheter
•Marknadsmässig lön samt pensionsförmåner
•Förmånsbil, Mobiltelefon
Om detta låter spännande skicka in din ansökan med personligt brev och CV till
stefan.andren@theben.se redan idag.
Kontakt i Sverige		
Theben Electronics AB
Stefan Andren
Kanalvägen 16
S 19461 Upplands Väsby
Telefon: +46 70-229 93 27

Kontakt i Tyskland
Theben AG
Joachim Fichter
Hohenbergstraße 32
D 72401 Haigerloch
Telefon: +49 7474 692 292
Mail: joachim.fichter@theben.de

