
Du kommer att jobba som Materialsäljare / Ordermottagare men även med våra mindre skylt och dekalmaskiner 
från engelska Lighthouse. Arbetet innebär till viss del uppsökande verksamhet men vårat främsta verktyg är industri-
mässor där vi träffar våra kunder. Vi besöker i snitt runt 6-8 mässor per år och följer sedan upp kunderna med offerter 
och demo på plats hos kunden.

Du skall ha ett gediget intresse för teknik och utveckling, vara kreativ och utåtriktad. Vi ser gärna att du ha någon form 
av teknisk utbildning och gärna branscherfarenhet. 

Arbetet innebär resor, främst inom landet men också till mässor och utbildningar hos våra leverantörer utomlands. 
Körkort (B) och goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Självklart har du goda datorkunskaper (Windows/
Office).

Våra kontor ligger i Borås och Katrineholm och du kommer ha hela Sverige som arbetsområde.

Att arbeta självständigt och ta egna initiativ är en viktig egenskap. Du planerar själv dina resor, sköter support/
försäljning och har tät kontakt med våra leverantörer. En lika viktig egenskap är naturligtvis att du kan jobba i grupp 
och har känsla för “teamwork”.

Vi kan erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö genom mycket eget ansvar, trevliga 
arbetskamrater och humoristisk stämning med högt i tak.

Vill du vara med och utvecklas i en spännande framtid med oss? Om ovanstående 
passar in på dig, skicka in din ansökan och CV till jobb@acgfyrtal.se. Om du har
frågor är du välkommen att ringa Johny Sjödin eller Rolf Valkiainen på
telefon 033-25 32 00 (tryck 9 i växeln). 

Ansökan oss tillhanda senast 2016-08-30.

Besök gärna vår hemsida www.acgfyrtal.se för mer information om oss och våra produkter.

Materialsäljare
Vårat mål är att alltid ge absolut bästa support och kundkontakt och för att klara av vår expansion 
behöver vi förstärka med ytterligare en materialsäljare.

ACG Fyrtal AB är ett ungt expansivt företag med fokus på hållbar märkning och identifikation för industrin. Vi säljer 
och supporterar olika märksystem från ledande tillverkare. Vi har idag 4st olika märksystem för att kunna hitta bästa 
lösningen för kunden - thermotransfer, nålprägling, lasergravyr eller fyrfärgsskrivare. Vi kan hjälpa våra kunder med 
allt ifrån en stand-alone lösningar till full automation.

ACG Fyrtal AB ingår i ACG Gruppen som har 230 anställda och en årsomsättning på 380 MSEK. ACG Gruppen 
består av ledande eller unika företag inom olika affärsområden. ACG startade för över 90 års sedan inom textilmaskin-
sektorn, och idag finns de olika företagen inom så vitt skilda branscher som tryckeri, materialhantering och märkning.


