Junior Säljare
Tjänstebeskrivning:
Ex-Change Parts söker nu ytterligare en duktig medarbetare till vårt sammansvetsade team
som sitter i trevliga lokaler på Holländargatan i Stockholm. Vi erbjuder en trygg anställning
med stor frihet under ansvar i ett personligt och välmående bolag som är i ett expansivt
skede.
I rollen som säljare ingår du i det team som ansvarar för försäljning och kundkontakt. Du
skapar och genomför affärer genom att samla information, prissätta och offerera de
produkter våra kunder efterfrågar. På sikt har du ansvar för ett urval av våra större
internationella kunder och utvecklar den relationen genom tät kontakt och enstaka besök.
Kvalifikationskrav:
Du har något års erfarenhet av reservdelar från flygplans- eller helikopterbranschen och är
insatt i de krav som finns på certifikat. Skulle du ha kommersiell erfarenhet i form av
försäljning alternativt inköp av komponenter inom flyget, är det meriterande.
Som personliga egenskaper ser vi gärna att du har ett starkt säljdriv och gillar att göra
affärer. Du är positiv och noggrann med god kommunikativ förmåga. Bra kundservice är
viktigt för dig. Du är van att arbeta självständigt och driva egna projekt och förhandlingar. Du
behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Detaljer kring tjänsten:
Typ av anställning: Vanlig anställning
Varaktighet: Tills vidare
Lön: Fast lön
Arbetstid: Heltid
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Arbetsplats Arbetsgivare
Ex-Change Parts AB
Holländargatan 22
11359 Stockholm
Stockholm, Sverige
Sista ansökningsdag 2019-03-13

Mer om arbetsplatsen
Ex-Change Parts erbjuder support till den globala helikopterindustrin. Vi är en av världens
ledande leverantörer på den växande eftermarknaden med mer än 1800 kunder över hela
världen. Ex-Change Parts lagerför och säljer reservdelar, komponenter och verktyg till
helikoptermodeller från Airbus, Sikorsky, Bell, Leonardo och MD Helicopters.
Ex-Change Parts grundades 1999 och är ett familjeägt företag. Företags framgångar bygger
på det värde vi skapar för våra kunder genom att erbjuda kvalitativa produkter,
branschledande kundservice och attraktiva priser. Företagets enskilt viktigaste tillgång är vår
kompetenta och hängivna personal.
För mer information: http://www.ex-changeparts.com

