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Innesäljare 
 

till 

 
Med placering i Hjärnarp 

 

 
Unisport är Sveriges ledande leverantör av konstgräs, sportgolv, 
sporthallsinredningar, sportutrustning, etc. I Sverige har vi verksamheter i Ängelholm, 
Landskrona, Stockholm, Göteborg, Kalmar och Ånge. Vi är totalt ca 130 anställda i 
Sverige. Vi ingår i företagsgruppen Unisport-Saltex som har motsvarande 
verksamheter i Danmark, Finland, Norge, Lettland, Nederländerna och Skottland. 
 
Din uppgift blir att som medlem i vårt säljteam medverka i att vidareutveckla 
affärerna med våra kunder. Du kommer att arbeta med vårt katalogproduktsortiment 
och som innesäljare arbetar du huvudsakligen via telefon och mail med: 
 

 Försäljning och ordermottagning 

 Rådgivning och rekommendationer till kunder och distriktssäljare 

 Uppföljning av offerter 
 
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning är affärsmässig och som trivs i 
kontakten med dina kunder. Du är engagerad och har en hög känsla för service och 
utveckling av långsiktiga kundrelationer. Vidare är du initiativrik och har förmågan att 
arbeta proaktivt. Du är också en god lagspelare som tycker om att arbeta i team. 
 
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. 
 
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du har stora möjligheter att påverka både 
din egen och företagets utveckling. Du kommer att ingå i ett team med positiva 
kollegor där vi stöttar och supportar varandra och tillsammans driver utvecklingen 
framåt. Självklart kommer du att få fortlöpande utbildning i både säljteknik och 
produktinformation. 
 
Vill du vara med på resan? 
I denna rekrytering samarbetar vi med Management Partners i Malmö. Din ansökan 
vill vi att du sänder till Anders Stegersjö (anders.stegersjo@mpmalmo.com) på 
Management Partners AB. Vi arbetar med löpande urval och vill ha din ansökan så 
snart som möjligt. Märk ansökan med ” innesäljare Unisport”. Placeringsort för 
tjänsten är i Hjärnarp. Önskar du ytterligare upplysningar är du välkommen att 
kontakta Anders Stegersjö på 0704-280265. 
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