
Ansökan 
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare A-SEARCH Maria 
Larsson på 070-8810589 eller maria.larsson@asearch.se 
Tycker du att tjänsten verkar intressant så välkomnar vi din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen 
sker löpande och därför kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. 
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

DINA ARBETSUPPGIFTER
+  Din roll blir att ansvara och driva STAPPERTs försäljning av  

 rör & rördelar. 

 +  Det förväntas att du aktivt leder dialogen kring STAPPERTs   
 erbjudande på rör & rödelar till kund, främst erbjudandet  
 från vårt eget lager.

+   Lageroptimering och leveransservice till kund är frågor som   
 du tar aktiv del av för att förbättra vår position på    
 marknaden. 

+  Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat säljteam  
 där ni tillsammans driver rör & rördelar.

+  Du planerar och genomför kundbesök.

+  Du jobbar i team med innesäljare.

+  Dina affärer och möten loggar du i vårt CRM och affärs- 
 system.

+  Resor förekommer i tjänsten då våra kunder finns över hela   
 Sverige.

 

OM DIG
+  Du har flera års erfarenhet av försäljning från stålbranschen 

med spetskompetens inom rör & rördelar. 

+ Med hjälp av din spetskompetens skall du driva försäljnings- 
 utvecklingen inom rör & rördelar i Sverige.

+ Som person är du tävlingsinriktad, noggrann och social. Har   
 ett inre driv!

+ Du är van att skapa långsiktiga affärsrelationer. 

+ Du är framåt, öppen och har en vilja att nå uppsatta mål. 

+ Engelska i tal och skrift är en förutsättning. 

MER ÄN BARA ROSTFRITT STÅL
STAPPERT Sverige erbjuder ett unikt sortiment av rostfria produkter i kombination med kunskap, engagemang och effektiv 
distribution till industrikunder på den Nordiska marknaden. 
I Sverige omsätter vi drygt 280 miljoner kronor och finns representerade i Älmhult med lager och kontor samt försäljningskon-
tor i Malmö, Norrköping och Kungsbacka. 
STAPPERT med säte i Düsseldorf är en ledande lagerhållare och distributör av rostfria långa produkter i Europa.

 
STAPPERT Sverige AB 
Gamla Slätthultsvägen 3
SE – 34334 Älmhult

PRODUKTANSVARIG
RÖRSPECIALIST 

STAPPERT ÄR INNE I EN TILLVÄXTFAS OCH LETAR NU EFTER EN

sverige.stappert.biz

STAPPERTS VÄRDEORD
Långsiktighet  -  Ansvarstagande  -  Öppenhet  -  Resultat


