Purus AB är en av Skandinaviens ledande aktörer inom VVS och arbetar inom fyra produktområden:
Golvbrunnar och rännor, Inomhusavlopp, Rostfri Sanitet och Rostfri Inredning. Purus är familjeägt och
kännetecknas av korta beslutsvägar, kundfokusering, god lönsamhet och en stark finansiell ställning.

Är du vår nya distriktsansvariga projektsäljare
i Göteborgsområdet?
Till vår säljkår på distrikt väst söker vi nu en distriktsansvarig projektsäljare med
utgångsort Göteborg. Din arbetsuppgift blir att aktivt söka upp och skapa långsiktiga och utvecklande kundrelationer. I huvudsak består kunderna av installatörer i VVS-branschen, men även VVS-konsulter, grossister och större beställare. Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt arbete där du har stor frihet
att påverka din egen arbetsdag. Din arbetsplats är i trevliga lokaler på Makajo
där vi också har showroom, men du ska givetvis till största delen vara ute hos
kunderna. Du kommer tillsammans med en kollega dela på det västra distriktet.
Tjänsten innebär en del resande, både på närdistrikt och med övernattning på
fjärrdistrikt.
Din profil:
- Du har några års säljerfarenhet som utesäljare. Branscherfarenhet är ett plus.
- Du ska trivas med att bedriva ett självständigt försäljningsarbete samtidigt som
du är en del av ett säljteam.
- Du har en naturlig och god kommunikationsförmåga.
- Du har lätt för att skapa och vårda goda och långsiktiga kundrelationer.
- Du har god planering och trivs med att ta eget ansvar och fatta egna beslut.
- Vi förutsätter att du är resultatorienterad och engagerad och har ett naturligt driv.
Övrigt:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt.
Tjänstebil ingår i tjänsten. Krav B-körkort.
Känner du igen dig?
Då kan vi erbjuda dig en trygg arbetsplats med bra utvecklingsmöjligheter.
Gör din ansökan på: www.hrsupporten.se/purus.php
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta vår försäljningschef Magnus
Petersson på 0706-351105. Vi tillämpar löpande urval, du är välkommen med
din ansökan redan idag.

