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PREVEX AB söker en driven ambitiös byggsäljare till vår kommande butik i Halmstad.
Prevex AB befinner sig just nu i ett expansivt skede. Vi kommer inom kort att utvidga vår verksamhet och slår
snart upp portarna för ett ny attraktiv yrkesbutik på Andersberg i Halmstad.
Vi söker nu dig som vill vara med och driva verksamheten framåt och bidra till Prevex AB fortsatta utveckling. I
gengäld erbjuder vi ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag med en trivsam miljö där det ges goda
möjligheter till utveckling.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att bearbeta och supporta byggindustrin i region väst och ute
på fältet etablerar du nya kontakter inom bygg, industri och dess underentreprenörer.
Arbetsuppgifterna består av att
• enskilt eller tillsammans med vår försäljningschef etablera kontakter med våra nya samt befintliga kunder
• vara behjälplig med råd och tips avseende skydd, säkerhet samt tekniska lösningar på arbetsplatser
Din profil
Dina ingångsvinklar till jobbet kan vara många, men det viktigaste är att du brinner för kundrelationer och har
ett utbrett sinne för service och lyhördhet. Du kan prata med alla människor på alla nivåer och förmår
därigenom att bygga en relation från grunden. Du skapar kontakter, aktivitet och anseende i Halmstadsområdet
och kan utveckla en aktiv kundsupport ute på fältet.
Som byggsäljare prioriterar du att vara en engagerad medarbetare i det dagliga arbetet. Du är ödmjuk inför din
uppgift men ändå målinriktad och beslutsam.
Du har människokännedom och har en öppen personlighet och ett gott humör.
Yrkesmässiga och personliga kvalifikationer
• Erfarenhet av försäljning och handel
• Branschkunskap är önskvärt, ej ett krav
• Engagerad, driven och tävlingsinriktad person
• Ärlig och lyhörd kommunikatör
• Talar och skriver svenska flytande
• B Körkort
Tillsvidare. Heltid.
Fast grundlön + provision
Välkommen in med din ansökan.

Vi önskar tillsätta tjänsten omgående och intervjuar därmed löpande.
Märk din ansökan med ”Byggsäljare Halmstad”.
Vi tar endast emot ansökan via e-post: jobba@prevex.se
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga”.
Samtal undanbedes vänligt.

