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Under loppet av sin nästan 100-åriga historia har den familjeägda FRICKE gruppen utvecklats från en klassisk 
återförsäljare för lantbruket till en framgångsrik internationell återförsäljare för lantbruksmaskiner, trädgård-
steknik, nyttofordon och reservdelar. Med 3 238 anställda – fördelade på 64 platser i 25 länder – arbetar vi 
tillsammans för att ytterligare utöka vår marknadsposition.

GRANIT PARTS – REGIONANSVARIG SÄLJARE NORR
Placering: Gävle/Borlänge/Sundsvall

Granit Parts är en av firmorna i Fricke Gruppen. Vi har för tillfället mer än 40 000 kunder i hela Europa och ett 
lager på 90 000 m² där vi alltid har mer än 230 000 olika produkter tillgängliga – och vi fortsätter att växa!

Ansvar och arbetsuppgifter

Du erbjuds en utåtriktad, utvecklande och kvalificerad 
tjänst med stor frihet att forma ditt arbete och med 
många kontaktytor externt och internt. Du kommer att 
samarbeta med kollegorna på det svenska kontoret i 
Staffanstorp var du tillgår enorm produktkunskap.

• Driva försäljningen av Granit Parts omfattande  
   produktprogram (batterier, slangar, filter, verktyg mm)

• Bygga och vårda kundrelationer (Maskinhandlare,  
   verkstäder mm var du är i dialog med ägare,  
   inköpare, reservdelsansvariga mm)

• Genomföra 4-5 kundbesök/dagen

Du som person

Vi söker dig som har några års erfarenhet av försäl-
jning inom maskin-, jordbruk-, bygg-, fordon-, verk-
tyg-, reservdels-marknaden. Vi vänder oss också till 
dig som kanske ännu inte haft en säljroll, men har 
modet och energin att gå in i en säljroll.
Du är mål- och resultatorienterad och älskar att vara 
ute och göra affärer. Du har ett starkt driv, är självgå-
ende, proaktiv, utåtriktad och orädd. Du har lätt för 
att ta nya kontakter, du är förtroendeingivande och är 
duktig på att utveckla och behålla bra affärsrelationer.
Du har även med dig analytiskt tänk och kan göra en 
grundlig kundanalys, för att se vilka produkter som 
kan matcha kundens behov bäst.

Läs mer och sök tjänsten här: 

https://www.academicsearch.se/lediga-tjanster/granit-parts-regionansvarig-saljare-norr-placering-gavle-borlange-sundsvall/


