
Distriktsansvarig säljare sökes
Armering och betongkomplementsprodukter

Stockholmsäljdistrikt (kontor Upplands Väsby eller Västerås)

Var? Då du ansvarar för byggentreprenörer 

inom Stockholms säljdistrikt kommer du 

huvudsakligen vara på språng mellan nya och 

befintliga kunders arbetsplatser. Din fasta punkt 

kommer vara  ditt kontor i antingen Västerås eller 

Stockholm Upplands Väsby.

När? Urval till intervju sker löpande. Tillträde 

under hösten 2016 eller enl. överenskommelse. 

Ansökan innehållande personligt brev och CV 

skickas till kirsi.persson@gcelsa.com 

Vem? Framför oss ser vi en social, målmedveten 

och utåtriktad person. På sikt kommer du känna dig 

lika bekväm i att ta en diskussion med arbetsledare 

eller platschef om produktlösningar utifrån 

ritningsunderlag, som i en prisförhandling på 

huvudkontoret med kundens inköpsansvarig, eller vara 

med ute i "gropen" för att diskutera genomförande.

Vi tror att du har praktisk erfarenhet av betongbyggnad 

och försäljning eller att du har teoretisk skolning inom 

betongbyggnad med en säljande och affärsmässig 

personlighet.

Vårt erbjudande!  Vi är ett framåtriktat och målorienterat team med god sammanhållning där vi 

värderar arbetsglädje och personlig utveckling. Du kommer få möjlighet att lära dig tekniska och praktiska 

aspekter av de produkter och tjänster Celsa tillhandahåller och därigenom bli expert på stora delar av 

genomförandet av betongbyggnad.

Då du ansvarar för försäljning och säljaktiviteter inom distriktet mot byggentreprenörer kommer du skapa 

många värdefulla relationer och kontakter med kunder, arbetsplatsers ledning på små, stora, enkla och 

komplexa byggprojekt inom nyproduktion av anläggning och bostad.

Arbetsuppgifter Du ansvarar för marknadsbearbetningen av befintliga och nya potentiella 

kunder/projekt i ditt säljdistrikt. Med ditt tekniska och praktiska kunnande om armering- och 

betongkomplement (vattentätning, avstängare, formtillbehör, armeringsdistanser mm.) kommer du diskutera och 

argumentera för olika produktlösningar. Med god känsla och förståelse för varje projekts unika utmaningar 

och förutsättningar säljer du in Celsas skräddarsydda produkter, tjänster och mervärden.

Vår teknik- och backofficeavdelning ser till att vi levererar produkter och tjänster enligt det projektavtal och 

den uppdragsbeskrivning du skapar tillsammans med kund. 

Kontakt
Frågor om tjänsten:             Tore Bexér, 035-154020 / Thomas Eriksson, 035-154104
Ansökan skickas till:            Kirsi Persson, kirsi.persson@gcelsa.com
Celsa webbplats: www.celsa-steelservice.se

Om Celsa  Celsa GroupTM är Europas största producent och leverantör av armering med egna 

stålverk i koncernen. I Sverige är vi ungefär 200 medarbetare som tillsammans omsätter ~800Msek och 

därmed marknadsledande. Våra kunder utgörs av 3 segment; byggentreprenörer, prefabindustrin och 

återförsäljare.

All typ av kontakt från rekryterings-
och bemanningsföretag 

undanbedes.
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