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Teknisk säljare med produktansvar 

Nu söker vi efter en härlig kollega som ska stärka Damaskus Maskinskydd. Du 
kommer ansvara och utveckla ett nytt produktområde inom gummi och ha 
möjligheten att vara med på vår fortsatta framgångsresa. 

Arbetsuppgifter & ansvar: 

• Ansvara för att driva strategin, utvecklingen och lansering av ett helt nytt 

produktområde inom industrigummi 

• Ansvara för att upprätthålla och förbättra relationerna till existerande 

leverantörer inom produktområdet samt ansvara för att hitta nya potentiella 

leverantörer 

• Ansvara och förbättra relationerna till existerande kunder samt ansvara för 

nyförsäljning inom ditt område 

För att lyckas i den här rollen tror vi att du:  

• Har flerårig erfarenhet av B2B-försäljning inom tillverkande industri, 

meriterande om du arbetat med industrigummi 

• Är engagerad och tycker det är kul att jobba med andra engagerade kollegor 

som brinner för kunden och Damaskus framgång 

• Kommunicerar obegränsat på svenska och engelska, både i tal och skrift 

Vi tror att du är brinner för att skapa kundnytta, är analytisk och strukturerad. Vi ser 

även att du är en självgående, nyfiken och kreativ vinnarskalle. Du 

är affärsdriven, analytisk och gillar att ta ansvar samt fatta beslut för att sedan 

implementera dem. Kan arbeta både kortsiktigt och långsiktigt och har ett starkt driv 

och stor ödmjukhet.  

Vi erbjuder:  

• Stor utvecklingspotential och möjlighet att växa inom bolaget samt det 

områden du brinner för 

• Du har en viktig roll i ett litet team med stor möjlighet att påverka och göra 

skillnad i branschen samt för egen utveckling 

• Bra fast månadslön med bonus samt tjänstebil 

 

Kontakt och ansökan 

I denna rekrytering samarbetar vi med Säljpoolens rekryteringskonsult Jenny Fröjd. 

Du når Jenny på 013-911 53 80. 
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Skicka in din ansökan via denna länk: 

https://www.saljpoolen.se/sv/annons/26770739-teknisk-saljare-damaskus-

maskinskydd-stockholm?ps=sp 

 

Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din 

ansökan snarast möjligt.  

Välkommen med din ansökan! 
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