Bergfalk & Co grundades 1840 och är en ledande svensk specialist inom färskvaror med fokus på kött,
fisk och skaldjur. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter främst till restauranger i Sverige och
Finland samt till dagligvaruhandeln. Bergfalk omsätter cirka 550 miljoner kronor och har cirka 140
anställda med huvudkontor i Älvsjö, Stockholm. För mer information, vänligen se www.bergfalk.se.

Bergfalkfamiljen växer. Så det knakar
Nu söker vi dig som är innesäljare och har ett brinnande intresse för fina råvaror och god mat i
synnerhet, här på Bergfalk får du möjlighet att arbeta med dom bästa råvaror som branschen kan
erbjuda!
Du kommer att arbeta mot några av Sveriges duktigaste krögare och kockar som vet vad dom vill ha,
vår roll är att överträffa våra kunders förväntningar på oss och det i sin tur ställer stora krav på vår
prestation och vår organisation.
Vi som arbetar här älskar att vara med och utveckla, sälja och köpa produkter som våra kunder inte
klarar sig utan eller som dom inte visste fanns. Du motiveras av att hitta lösningar, ge tips. Att ha kul
på jobbet är viktigt tycker vi, på Bergfalk skrattar vi mycket 😊.
Vem är du
- Du har vana av försäljning, ett plus om du jobbat med försäljning av livsmedel inom
grossistledet.
- Har jobbat i kök, då vi tror att du lättare ser våra kunders behov
- Brinnande intresse för hög service och förstklassiga råvaror
- Älska att hitta nya lösningar om kunden får problem, vara prestigelös, på Bergfalk hjälps vi åt,
du har massor av duktiga kollegor som kan hjälpa dig, här går vi även ut i plock, till inköp osv
för att lösa saker på bästa sätt för våra kunder, Vi hjälps åt att nå vårt mål att ha Sveriges
nöjdaste kunder.
Vad får du av oss.
- Möjlighet att använda dina härliga matkunskaper, arbeta med försäljning som är det
roligaste som finns. Vara med och hjälpa dina kunder att sätta meny, ge råd och vara med
och utveckla.
- Arbeta i ett expansivt företag som hela tiden sätter sina medarbetare i fokus och som är med
och utvecklar branschen och ser ljust på framtiden.
- Härliga generösa kollegor och matnördar, vi gillar att sälja, äta och prata mat.
- Naturligtvis erbjuder vi fast lön, friskvård och personalrabatt på våra härliga produkter, och
frukost, fika osv allt för att du ska må bra och kunna vårt härliga sortiment.
Visst låter det spännande!!
Välkommen att söka till oss på Bergfalk!! Skicka din ansökan till jobb@bergfalk.se
Har du ytterligare frågor kan du kontakta sanna.reinholdt@bergfalk.se

