
KAM till Södra Sverige! 

Götessons skapar affärer, driver projekten framåt, är kundfokuserade och snabbfotade. Det bästa vi vet är 
att utmana marknaden och få fira framgångar tillsammans. 

Nu vill vi hitta dig; en engagerad och målinriktad vinnarskalle redo att axla ansvaret för Södra Sverige.

Vad kan vi erbjuda dig?

Götessons Industri ingår i Götessons Design Group och har sitt huvudkontor i Ulricehamn och består idag 
även av Akustikmiljö i Falkenberg och David design. 

Våra varumärken har ett gemensamt syfte – att få människor att må bra och växa. 
I offentlig och privat miljö. Idag och imorgon.

Läs mer om Götessons Design Group här

Här hittar du kombinationen av ett stort men samtidigt flexibelt och personligt bolag med starka ägare i 
ryggen. Vi månar om en härlig kultur och ett öppet arbetsklimat. Vi drivs av en passion för våra kunder och 
av att ständigt utmana marknaden. 

Du får möjligheten att arbeta med kollegor som besitter mycket kompetens och erfarenhet från branschen 
och som gärna delar med sig av sin kunskap.
 
Vi anser att vårt sortiment av produkter och tjänster ger dig tillgång till marknadens mest intressanta och 
kompletta produktportfölj.

Vad innebär tjänsten?

Med ansvar för Södra Sverige ser du till att bearbeta befintliga kunder i ditt distrikt men även bygga 
upp relationer med nya. Det gör du genom att ha daglig kontakt med arkitekter och återförsäljare, både 
via telefon, fysiska kundbesök samt digitala hjälpmedel. Resor inom distriktet samt till Ulricehamn ingår 
vanligtvis i tjänsten. 

För att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna jobbar du tätt ihop med flera av våra andra 
avdelningar. Du kommer att ingå i ett team med fantastiska medarbetare som brinner för att göra affärer 
och vårda sina kundrelationer. 

Arbetsuppgifter

• Bedriva självständigt uppsökande säljarbete mot tilldelad budget och mål
• Delta på mässor
• Aktiv bearbetning och återkoppling på offert och projekt
• Produktutbildning med återförsäljare
• Aktivt delta och bidra till bolagets och kollegors framgång
• Rapportera enligt fastställda rutiner till Sales team manager samt i CRM

https://www.gotessonsdesigngroup.com/


Vem söker vi?

Du är både driven och organiserad. Du motiveras av möjligheten att utvecklas och möjligheten att få jobba 
med de bästa i branschen. Du är lösningsorienterad och du har förmågan att skapa förtroende hos våra 
kunder. 

Vi vill att du har erfarenhet av branschen. Allra helst har du tidigare arbetat med offentliga upphandlingar och 
stora projekt, men det viktigaste är att du är businessminded och kundorienterad. 

Med vår lagtröja på dig så får du stöttning och den hjälp du behöver av dina kollegor, men för att lyckas så 
behöver du ha en stark egen motor. 

Dagens tillvaro ställer krav på oss att vara digitala, så du behöver ha en god datorvana och behärska både 
Officepaketet och digitala möten. 

Krav:

• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• Tidigare branscherfarenhet med dokumenterat goda resultat
• Körkort 
 

Läs gärna mer om Götessons Industri här

Start: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 2022-04-20
Urval: Sker löpande

För mer information om tjänsten kan du kontakta Sales Team Manager Pernilla Lager 
0720 194223 pernilla.lager@gotessons.se

Välkommen att söka tjänsten på jobs@gotessons.se!

https://gotessons.com/sv/om-oss

