
  
    

Innesäljare till Sverull Jönköping  

Sverull är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med 

spetskompetens inom lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela kedjan från 

analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer.   

Drivs du av att inspirera och hitta rätt lösningar till kunder? Trivs du i ett arbete med fokus på service 

och nöjda kunder? Som innesäljare hos Sverull bemöter du dagligen kunder för att erbjuda 

vägledning och bästa möjliga service utifrån deras behov.   

Tjänsten är på heltid och innebär en tillsvidareanställning, du är stationerad på vårt huvudkontor i 

Jönköping.  

Dina arbetsuppgifter  

I rollen som innesäljare kommer din vardag att bestå av varierande arbetsuppgifter, men det primära 

handlar om att bistå kunderna med bästa möjliga service. Du kommer också jobba nära kontorets 

utesäljare och stötta dem i att finna de lösningar som bäst uppfyller kundens behov. Som innesäljare 

har du ett delat ansvar tillsammans med din kollega att på ett lyhört och engagerat sätt såväl besvara 

ärenden via telefon och mail. Ärendena har en stor variation och kan innefatta allt från 

produktförfrågningar till orderbeställningar.   

Tjänsten innefattar administration såsom orderregistreringar och du har också regelbunden kontakt 

med leverantörer för att säkerhetsställa lagerstatus och priser.   

Din profil  

Vi söker dig med avslutad gymnasieexamen som har ett tekniskt intresse och brinner för service. Du 

har goda kunskaper i såväl svenska som engelska.  

Utöver att du har ett brinnande intresse för problemlösning och försäljning ser vi att du är 

serviceinriktad och tycker om att arbeta med många kontakter. Du har ett professionellt och positivt 

bemötande och genom din lösningsorienterade förmåga får du kunden att känna sig högst 

prioriterad.   

Du värdesätter att jobba ordningsamt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Med 

fördel trivs du med att jobba i ett högt tempo där du har flera ärenden i gång samtidigt, således är du 

en stresstålig person.   

Ansökan  

Sista ansökningsdag är den 31/1-2022 men tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då vi 

tillämpar löpande urval.   

Skicka din ansökan till Kundsupportchef Ulrica Björling: ulrica.bjorling@sverull.se, vid frågor kring 

tjänsten, ring Ulrica på tel: 072- 527 48 65.  


