KAMIC Installation AB är ett teknikföretag som arbetar med försäljning, tjänster samt
systemlösningar av ljus- och säkerhetsprodukter. Verksamheten är uppdelad i olika
produktområden där våra fokusmarknader finns inom fastigheter, bygg och industrin.
Huvudkontoret ligger i Karlstad och affärs- och produktionsverksamhet bedrivs i Sverige
och Finland. Antalet anställda är 50 st och omsättningen uppgår till ca 175 MSEK. KAMIC
Installation ingår i KAMIC Group. Totalt är vi 900 anställda verksamma i 13 länder, fördelade på 40 bolag med en samlad omsättning på ca 2,2 miljarder SEK.

Vi har en ledig stol till
Stockholms bästa innesäljare
KAMIC står för kunskap och marknadsledande produkter och lösningar inom områdena nödbelysning, belysning,
mätinstrument, UPS, brandlarm och brandvarnare. Vi behöver nu förstärka vår framgångsrika säljorganisation och
söker därför en innesäljare/ back office-medarbetare för placering vid vårt försäljningskontortor i Stockholm.
Vi erbjuder:
En tjänst där du blir en del av ett säljteam och lite av spindeln i nätet i det dagliga försäljningsarbetet. Tjänsten innebär
daglig kundkontakt med fokus på vårt breda erbjudande till våra kunder i regionen. I arbetet ingår utöver allmän kundsupport även orderhantering, offertarbete samt säljstöd till vår utesäljkår. Vidare innefattar tjänsten också att vid
behov delta i de säljaktiviteter som sker på lokalkontoret eller ute hos kund.
Du som söker:
Har relevant bakgrund med erfarenheter som passar vårt erbjudande och till detta en stark drivkraft att supportera
kunder för att skapa långsiktiga och goda affärsrelationer. Vi förutsätter att du är van att arbeta strukturerat, noggrant och med stort eget ansvar. Vi ser också att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift både
på svenska och engelska. Meriterande om du har dokumenterad el-kunskap alternativt teknikintresse samt om du
tidigare arbetat i en roll som säljare eller i en ”back office-funktion” avseende försäljning av tekniska produkter. Har du
erfarenhet av projektering samt ljusberäkning och /eller brandlarm och avbrottsfri kraft ser vi det som ett stort plus.
Placering: Ynglingagatan 24, Stockholm.
Lön: Enligt avtal och överenskommelse.
Tillträdesdag: Snarast. Då tjänsten rekryteras löpande, skicka din ansökan omgående.
Övriga frågor om tjänsten besvaras av vår innesäljchef Oskar Hontwedt på telefon 0725-77 50 53.
Ansökan med tillhörande CV via e-post till oskar.hontwedt@kamic.se
För ytterligare information om företaget besök www.kamic.se
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