SÄLJARE BARNPRODUKTER OCH LEKSAKER
Självständig och driven säljare, södra Sverige
Rätt Start AB söker en trevlig säljare till ett mycket roligt jobb som säljare för omgående. Våra
kunder är väletablerade baby- och leksaksbutiker, de är duktiga och trevliga och du kommer att
vara en uppskattad partner till dina kunder. Du säljer fina och uppskattade barnprodukter och
leksaker med god support; du kommer att lära dig mycket och utvecklas snabbt. Utöver lön
erbjuder vi bilförmån, telefon, resetraktamente och försäljningsprovision/bonus.
OM TJÄNSTEN9761
Som säljare på Rätt Start reser du måndag till torsdag; jobbet bedrivs hos våra återförsäljare!
Våra säljare jobbar med varuläggning och produktexponering, säljer in kampanjer och utbildar
butikspersonal om våra produkter. Våra produkter är precis som våra anställda mycket
uppskattade och du tar över ett distrikt med goda resultat men också stor potential med många
nya kunder att utveckla. Du kör en bra bil och övernattar på hotell.
OM FÖRETAGET
Rätt Start designar och tillverkar kvalitativa babyprodukter med högt ställda säkerhetskrav och
säljer till leksaksbutiker och barnvagnsbutiker över hela Norden. Våra produkter är både praktiska
och vackra för att älskas av föräldrar och små barn och vi anses vara en av de bästa och trevligaste
aktörerna i vår bransch.
VI SÖKER DIG SOM:
- är snabb, initiativrik och har dokumenterad erfarenhet av försäljning.
- är självgående, har kraftig inre motor och drivs av att skapa resultat genom kreativa lösningar
och genom att skapa goda relationer.
- har öga för säljande produktexponering, är kreativ och utvecklar återförsäljarnas försäljning.
- är flexibel och inser att arbetet innebär att du reser måndag till torsdag varje vecka.
- triggas av att förväntningarna på dig är höga och kommer att kräva hårt och disciplinerat arbete.
Vi erbjuder en mycket vänskaplig och trevlig arbetsmiljö, du kommer att trivas hos oss!
Skicka ansökan med brev, CV och referenser till stjarnsaljare@rattstart.se före 22/5. För frågor:
0708 976761.
Mvh, Marcus Bjurenstedt, Rätt Start AB
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