
Säljare Copy/Print - Flera orter (bland annat Karlstad, Örebro, Varberg,

Stockholm och Malmö)

Gillar du att bearbeta, utveckla och förvalta? Brinner du för möten med människor och av att

göra bra affärer? Är du positiv, affärsmässig och ansvarstagande? Då passar du in hos oss på

Mavshackgruppen. Mavshack bedriver IT-verksamhet genom dotterbolagen Your IT och

Partner54 i Varberg, Stockholm, Karlstad och Örebro.

Mavshack söker säljare som förstår vikten av att sätta kunden i fokus och skapa goda

kundrelationer. Tjänsten innebär uppsökande försäljning mot företag inom den region du blir

rekryterad till. Vi söker dig som har stort intresse av vad som händer i branschen och som

ser möjligheterna till effektivt och flexibelt arbete genom olika försäljningskanaler. I ditt

arbete ska du kunna planera och strukturera utifrån kundernas önskemål och situationer. Du

kommer att vara en del av ett team där sälj och teknik arbetar tätt tillsammans och vi söker

dig som är nyfiken på nya arbetsmetoder och vill utvecklas som en i gänget. Det är viktig

vem du är som person, därför kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänstens ansvarsområden:

● Mötesbokning

● Nykundsbearbetning

● Utveckla och bibehålla befintliga kundrelationer

● Utveckla nya affärsmöjligheter

● Egen säljbudget

● Resultatuppföljning

● Skriva offerter och avtal

Vi söker dig som har erfarenhet av:

● Försäljning inom IT, dokumenthantering, telefoni och mötesteknik.

● Försäljning B2B

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

● Försäljning B2B från närliggande bransch



Vi ställer krav på:

● B-körkort

● Gymnasiekompetens

● God svenska i tal och skrift

Som säljare inom Mavshackgruppen har du stora möjligheter att skapa bra resultat och vi

erbjuder spännande lönemodeller med både fast grundlön och rörlig del.

Om du har frågor så kan du höra av dig till Patrik.

Kontakt:

Patrik Lindgren, 0730–77 66 11, Affärsområdesansvarig IT och Copy/Print, Mavshack AB.

patrik.lindgren@partner54.se

Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan

snarast, dock senast den 31 juli 2021.

______________________________________________________________

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies,
Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att
erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste
tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer
information finns på www.mavshack.se
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