Dala Kaffeservice Ab är ett familjeföretag som sedan starten år 2000
varje år ökat sin omsättning. Vi är ett fullserviceföretag i fikarummet och servar ca 500 arbetsplatser i Dalarna med kaffe-, vatten-,
varuautomater, fruktkorgar och fikalådor. Vi jobbar med de ledande
svenska rosterierna och maskintillverkarna.
Vår verksamhet utgår från de egna lokalerna på Nygårdsvägen i Borlänge här finns
även utställning för provsmakning av automaterna. Vår affärside: Med unik service
och kvalitet spar vi kundernas arbetstid,
kostnader och höjer smakupplevelsen

Vi söker en säljare
som älskar kaffe,
frukt, vatten och service.

Som säljare kommer du att primärt att arbeta mot nya
kunder samt upprätthålla och bredda dina befintliga
kunders behov. Du kommer att driva hela säljprocessen
självständigt, allt från att boka möten, göra avslut och
se till att se till att följa upp och utveckla. För att bli vår
nästa säljare har du tidigare erfarenhet av uppsökande och
gärna lösningsbaserad försäljning till företag. Du motiveras av att lyckas i allt du gör! Du är engagerad, resultatinriktat, energisk, och beslutsam. Du kommer att vara med
och driva bolagets utveckling och framtida satsningar på
marknadssidan.
För oss alla som jobbar på Dala kaffeservice gäller i alla
lägen att överträffa kundernas förväntningar på smak,
service, kvalitet och engagemang för kundens behov. Hos
oss jobbar du serviceinriktat och långsiktigt tillsammans
med våra kunder!

Vi söker dig som:

• Har minst två års erfarenhet från B2B
• Har goda dokumenterade säljresultat
från liknande roller
• Kan utveckla och bygga långsiktiga kundrelationer
• Har ekonomisk förståelse förmåga att
bedöma olika affärsalternativ
• Resultatinriktad och driven
• Ser kundens behov och värdet i långsiktighet

Vi erbjuder dig:

• Omtyckta produkter och ett företag med
mycket gott rykte
• Utmanande arbete i positiv miljö med
höga ambitioner
• Vara med och påverka, utveckla och driva bolaget
• Frihet under ansvar
Skicka in din ansökan senast måndag 10/2,
vi arbetar löpande med inkomna ansökningar, till:
info@dalakaffeservice.se
För ytterligare information kontakta
Peter Andersson 0243-25 35 65
www.dalakaffeservice.se

