
 

 

Teknisk säljare - Sverull Malmö 

Brinner du för försäljning? Har du en naturlig fallenhet för att skapa långsiktiga relationer? Är du en 
entreprenöriell lagspelare? Då kommer du att trivas hos oss! 

Arbetsbeskrivning 
Vi söker nu ytterligare en säljare till vårt team i Malmö som vill vara med och stärka varumärket i 
regionen. Som säljare hos oss på Sverull kommer du att bearbeta både nya och befintliga kunder 
inom ditt geografiska distrikt. Här får du förmånen att sälja hela vårt breda produktsortiment och att 
kontinuerligt arbeta aktivt för att utöka försäljningsvolymen. Målet med din roll blir bland annat att 
utöka vår kundbas, omsättning och lönsamhet. Du får även vara med att bygga upp och utveckla 
kontoret på orten. Du rapporterar till Försäljningschef Väst som är placerad i Halmstad.  

Din profil 

• Erfarenhet av fältförsäljning 
• Tekniskt intresse 
• Driven 
• Lagspelare 

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, gärna KY/YH eller högskola/universitet, alt. förvärvat 
motsvarande erfarenheter via yrkeslivet. Vidare har du arbetat ett antal år som fältsäljare och har 
således erfarenhet av uppsökande försäljning. Självklart trivs du med att möta kunderna personligen 
snarare än bakom ett skrivbord.  

Triggas du av att kunna påverka utvecklingen i ditt närområde men även företaget i stort samt att 
vara med att bygga för framtiden? Har du god moral och ställer upp för dina kollegor? Uppskattar du 
att gränserna mellan att vara säljare och företagsbyggare är vaga och känner att frihet under ansvar 
tilltalar dig? Då kommer du att trivas hos oss på Sverull!  

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Om Sverull 
Sverull är en ledande aktör inom industriservice, mekanisk underhåll och produktförsäljning med 
spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela 
kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer. Vi är 
verksamma på flera orter i Sverige med lokala serviceverkstäder samt lokal lagerhållning och butiker. 
Vårt huvudkontor ligger i Jönköping. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. 

Ansök genom att skicka ditt CV till Försäljningsledare Väst: fredrik.lund@sverull.se, vid frågor 
kontakta Fredrik på tel: 035-19 10 46. 
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