
Ledig tjänst

Ledande nordisk distributör av IT tillbehör och kontorsartiklar

 

Account Manager med driv 
och energi sökes!
Om du förstår att din insats påverkar resultatet, om du tycker det är kul att vinna 
och ser möjligheten att utvecklas i en spännande bransch så kan detta vara rätt för dig.

Despec är en distributör  

vilket innebär att vi köper in produkter från ett antal tillverkare och sedan lagerhåller och säljer dem vidare till återförsäljare i hela 

Norden. Vårt erbjudande består av ett mycket starkt och omfattande sortiment av IT- tillbehör, skrivare och kontorsvaror.  

Vi jobbar med välkända varumärken såsom HP, Logitech, Brother, Samsung, Esselte och Epson - för att nämna ett litet urval.  

Vi erbjuder även våra kunder ett antal tjänster, exempelvis en sökmotor för bläck och toner, automatiserad tonerleverans och 

Drop Shipment - leveranser. Våra kunder är återförsäljare verksamma inom en mängd olika branscher, vilket innebär arbete med 

långsiktig försäljning och nära partnerskap mellan oss och kund.

På Despec tar vi hand om varandra och hjälper varandra att utvecklas 

Ledorden vi strävar att efterleva är:  Engagerade  Dynamiska  Kunniga  Pålitliga

Är du mer den materiella typen så erbjuder vi även:

• En världsklass frukost en gång i månaden

• Så mycket frukt du vill ha och hinner skala

• Fika varje dag – i bästa sällskap!

 

Vi söker nu en Account Manager till vår säljavdelning 

Från vårt kontor i Kungens Kurva bearbetar du våra kunder i hela landet, mestadels över telefon och e-mail. Du aktiverar kunderna

genom att sälja in kampanjer, ta fram sortimentförslag och bygga en långsiktig relation med dem. Du får en egen säljbudget anpassad 

för just dina kunder och du tar hjälp av kunniga och engagerade kollegor som kan produkterna, marknaden och Despec.  

Vi tror att du som sökande har någon erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B-segmentet eller gått en säljutbildning. Har du 

erfarenhet från vår bransch och kunskaper om våra produktkategorier, ser vi det som en fördel.

Tillträde:   Omgående 

Omfattning:  100 % (tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning).  

 

Är du den vi söker? Och såklart – är vi den du söker?  

Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.  

Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan tillsättas.

 

Vänligen märk din ansökan “AM 2019” och skicka den till vår försäljningschef Claus Fleischanderl på 

e-mail: cf@despec.se, eller ring på: 073-356 59 22.


