
Felestad New Wave Profile är ett av Sveriges ledande profilföretag med över 34 år i branschen. 

Ledorden för Felestad är Passion och Engagemang! 

Vi som jobbar på Felestad är ambitiösa och drivna med en hög arbetsmoral och älskar våra jobb. 

Att alltid levererar på topp i alla lägen är en självklarhet för oss på Felestad! 

 

Vi söker nu en Innesäljare/Projektledare till vårt kontor i Löddeköpinge 

Vi erbjuder dig en plats i ett glatt gäng, trevliga, engagerade och energiska arbetskollegor som har mycket kul och är 

stolta över sitt arbete. Vi är ett fartfyllt, framgångsrikt och expanderande bolag.  

Som innesäljare/projektledare hos oss får du ett omväxlande, kreativt och stimulerande arbete i en fartfylld miljö ihop 

med ett härligt gäng energiskt likasinnade. 

I rollen som innesäljare/projektledare ansvarar du för egna kundkonton där dina uppgifter är att utveckla kunderna 

med nya affärer och se till att kunderna är nöjda. Du kommer även att ha avstämningar/kundmöten regelbundet med 

dina kunder fysiskt eller via Teams vilket är en viktig del att behärska för att kunna sälja in mera mot kund. 

I dina arbetsuppgifter ingår: 

- Utveckla befintliga kunder   

- Säkerställa kunders resultat och kundnöjdhet 

- Förbereda möten samt verkställa dem till kund för att generera affärer. 

- Ta fram offerter och produkter som är relevanta för kunden 

- Göra avslut i affären  

- Ta fram kreativa lösningar till kund. 

- Dialog med leverantörer gällande pris, förädling med mera. 

För att lyckas i rollen som innesäljare/projektledare hos oss: 

Vi ser att du behöver vara en driven person med fingertoppskänsla för att finna affärer och kunna avsluta dem. Du 

behöver vara positiv, glad, ödmjuk och gilla att leverera i högsta klass till våra kunder.  

Du har tidigare jobbat inom försäljning B2B i kombination med att ha ansvar för egna kundkonton och påvisat goda 

resultat. Meriterande om du har erfarenhet från profilbranschen. 

Fortsatt ser vi att du är strukturerad, öga för detaljer och ansvarstagande och kunna arbeta bra både självständigt och 

i grupp. 

Du ska kunna hantera det svenska språket väl i tal och skrift. 

Ha god datorvana med kunskap i Outlook och Excel och PowerPoint. 

Vi jobbar idag i affärssystemet Visma Administration.  

Som kollega ser vi att du är ambitiös, hög arbetsmoral, ödmjuk, glad och ser teamet före jaget. 

 

Passar du in på ovan beskrivning så är det dig vi söker! 

Tjänsten 

Arbetsplats: Löddeköpinge 

Heltid: 40 tim / vecka 

Provanställning: 6 mån 

Lön: Marknadsmässig och bra förmåner 

Vi är kollektivanslutna 

 

Vi applicerar löpande urval så vänta inte med din ansökan! 

Skicka din ansökan och ditt CV med foto till career@felestad.se så hör vi av oss inom kort. 

Vill du veta mera om oss på Felestad läs mera om oss på www.felestad.se 

http://www.felestad.se/

