Pullman Ermator AB utvikler, tilvirker og markedsfører bygg- og industrisugere. Foretaket startet opp i 1966 og
sysselsetter i dag nærmere 40 ansatte. Hovedkontoret ligger i Smedjebacken og i 2013 økte omsetningen til drøyt
110 millioner. Pullman Ermators produkter markedsføres foruten Sverige også i Norden, Europa, USA og Asia.
Pullman Ermator AB forsetter å ekspandere og for å forsterke vår salgsorganisasjon for å møte den økende
etterspørselen i markedet søker vi nå etter ytterligere en uteselger.

Selger Norge
Stillingen:
For å videreutvikle og øke vår omsetning i Norge søker vi nå etter ytterligere en uteselger
som skal arbeide tett med våre forhandlere og mot byggmaskinutleie bransjen i Norge. Du
kommer til å ha 15 – 20 reisedager pr måned og delta på våre forhandleres messer samt
firmaets egne bransjemesser. Du kommer til å tilbringe tid i bilen på sambesøk med våre
forhandlere og være salgsstøtte ute i felten og fra kontoret. Du kommer til å besøke og serve
utleieforetak i distriktet. Som selger hos Pullman Ermator har du en nøkkelrolle og det er
store muligheter for personlig utvikling. Brukerne av våre produkter er bygg- og
rivningsfirmaer, byggmaskinutleie, brannvesenet, gulventreprenører, betong- og
steinarbeidere, samt industrien.
Personlige egenskaper:
Vi ser for oss at du har noen års erfaring med lignende arbeidsoppgaver. Du er sosial og kan
skape gode relasjoner med kunder og medarbeidere. Du forstår at vi skal gjøre alt for våre
forhandlere og du takler å ha mange baller i luften. Å være teknisk interessert og kunne
forstå ulike kunders krav og behov er viktig for å lykkes i stillingen. Det er viktig at du er
forberedt på å være ute i felten 3-4 dager pr uke.
Vi tilbyr:
En spennende stilling og mulighet til personlig utvikling. Omfattende produkt- og
salgsopplæring i Norge og Sverige. Mulighet til å jobbe i en interessant vekstnæring med et
velkjent varemerke og godt rykte.
Fast lønn og provisjon.
Varighet:
Fast, med 6 måneders prøvetid.
Tiltredelse:
Snarest eller etter avtale.
Søknad:
Sendes til Pullman Ermator AB, Industrivägen 10, 777 34 Smedjebacken.
Via mail til salgssjef Stefan Bergsten: stefan.bergsten@pullman-ermator.se
Merk søknaden: «Uteselger».
Vi vil ha din søknad senest 15 januar 2015.
Spørsmål om stillingen, kontakt Stefan Bergsten, salgssjef, på +46 70 3382 2354 eller på
mail: stefan.bergsten@pullman-ermator.se

