Innesäljare med kundansvar- Vi söker dig som vill vinna!

Bergfalk & Co är en färskvarugrossist inom restaurang och dagligvaruhandel som främst verkar inom Stockholm
med omnejd.
Vi levererar huvudsakligen Kött, fisk och skaldjur av högsta kvalité till våra kunder, och tar stolthet i vår höga
servicenivå samt nära relationer till våra kunder.

Bergfalk fortsätter öka i försäljning inom dagligvaruhandeln. Vilket gör att vi nu behöver ytterligare en
innesäljare som är redo att ta hand om våra befintliga kunder, samt välkomna våra nya kunder så de känner av
samma höga servicenivå och engagemang Bergfalk står för.
Att vara innesäljare hos oss är utmanande och inte för alla. Du förväntas ha goda kunskaper kring vårt breda
sortiment som hela tiden är i förändring.
Du ska ge service i toppklass och samtidigt jobba mot en försäljningsbudget som följs upp varje månad.
Du ska ”äga” din kundstock och ansvara att dina kunder alltid är nöjda med att handla hos Bergfalk.
Du jobbar i ett högt tempo och förväntas kunna ha många bollar i luften samtidigt.

Vi erbjuder
Att få jobba med fantastiska råvaror i nya lokaler
Att få vara med och utveckla sortiment
Att få jobba med ett glatt och inspirerat säljteam
En miljö där det finns stora möjligheter för vidareutveckling och karriär
En marknad som har en enorm potential för tillväxt
Vi söker
En person som besitter höga kunskaper inom kött och fisk
Dig som är arbetsvillig och har en hög ambitionsnivå
Dig som inte viker ner dig av en motgång
En person som brinner för att ge hög service
Dig som har minst 1 års erfarenhet inom direktförsäljning
En lösningsorienterad person som tar ansvar
En målmedveten vinnare

Om du känner dig redo att anta utmaningen och samtidigt besitter ovan kriterier ber vi dig skicka in
ditt CV till Kim Åstrand på kim@bergfalk.se.

