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Säljare till Stockholm 
 
Vill du vara en del av ett härligt aktivt gäng i en bransch som gör skillnad? 
Vi är ett framgångsrikt och ständigt växande företag som söker just dig! 
 
Vi behöver förstärka vårt Stockholmskontor med ytterligare en säljare som i huvudsak kommer att 
arbeta i en innesäljarroll på vårt kontor. I dag är vi två Distriktssäljare samt en innesäljare. Vi växer, 
samtidigt som vår nuvarande innesäljare delvis får nya arbetsuppgifter. Därmed behöver vi nyrekrytera 
till vårt mest expansiva område i Sverige.  
 
Vi ser gärna att du 
- har ett miljöintresse och vill påverka i positiv riktning 
- har säljerfarenhet och älskar att ge service till kunder 
- har drivkraft och tar uppgifter hela vägen in i mål 
- är kreativ och marknadsinriktad 
- är strukturerad och har en administrativ förmåga 
- vill fortsätta lära och vidareutveckla dig själv, din roll och företaget 
 
Det avgörande är att hitta ”rätt” person för bästa dynamik på Stockholmskontoret, företaget och för 
våra kunder.   
 
Befattningsbeskrivning 
I huvudsak ta hand om våra små och medelstora kunder genom telefon- och mejlkontakt samt 
platsbesök hos kunder vid behov. Att ta fram bästa avfallslösningen för våra kunder. Svara på 
prisförfrågningar, göra offerter, uppföljningar och ta emot och registrera order. Vara ett stöd för 
Distriktssäljarna. Delta på mässor och andra aktiviteter. Arbetsbelastningen är något säsongsbetonad 
och periodvis intensiv. Företagets strävan och målsättning är en hållbar och långsiktigt god arbetsmiljö 
med utrymme för återhämtning däremellan.  
 
Vi arbetar i CRM systemet Lime, affärssystemet Jeeves, Outlook och i Office-paketet. Office-paketet 
skall man behärska, övriga system med intern utbildning. 
 
En del av arbetstiden förläggs till huvudkontoret i Linköping och då ofta med övernattning.  
I första hand två veckors introduktion, säljmöten och ibland andra event och projektarbeten. 
 
Vi erbjuder 
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. Fast månadslön med möjlighet till gemensam 
bonus vid goda resultat, förmånsbil, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, kollektivavtal.  
 
Mejla anna.ahlander@sansac.se för intresseanmälan med CV. 
 
 
San Sac har sedan 1962 framgångsrikt  utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att 
även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag. 
 
Huvudkontoret ligger i Linköping och vi omsätter ca 280 Mkr och är 30 medarbetare. Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Örebro och i Örnsköldsvik. San Sac ingår i San Sac Group, en koncern med systerbolag i Sverige, Norge, Danmark, Polen, England, Frankrike, 
Ryssland, USA och Japan. Totalt har San Sac Group ca 600 anställda och en omsättning som uppgår till ca 1,7 miljarder SEK.  
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