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Om Autoropa 

Vi på Autoropa har ambitionen att bli bäst i världen på det vi gör och vi söker 
dig som är övertygad om att du kan bidra till detta. 
 
Autoropa jobbar med några av de främsta varumärkena i världen. Som importör av Ferrari, Maserati, 
Bentley, och McLaren är vårt fokus, långsiktigt starka marknadsandelar. 
Vår strategi är att erbjuda ”Unmatched service” och upplevelser och att vara bäst i världen i 
fabrikernas ögon. 
 
 
Vår framgång bygger på vår bakgrund, vår kultur och på vår känsla för hur man levererar på högsta 
nivå. Detta tillsammans med våra varumärken, ett fantastiskt team och hårt arbete har gjort det 
möjligt att skapa ett hem, en ”familj” för de som delar vår passion för bilar och upplevelser kring 
bilkörning. Vi är väldig stolta över att ha förmånen att få förtroendet från de allra bästa kunderna och 
att vara med och utveckla deras bilägande. 
 
Vi ser ständigt nya möjligheter och har ambitionen att möta fler kunder samt att utveckla relationen 
med dom vi redan har.  
 

 

Positionen som General Manager Maserati samt Pre-owned  

 

General Manager Maserati samt Pre-owned är medlem av ledningsgruppen.  

Huvudansvaret är att leverera uppsatta försäljningsmål för respektive varumärke 

Affärsområdeschefen ska: 

 Utveckla marknads- och aktivitetsplan. 

 Tillsammans med VD se till att vi har rätt tempo och kvalité i vårt försäljningsarbete 

 Tillsammans med Säljadministration se till att vi har full koll på flödet av bilar.  

 Se till att allt grundläggande och löpande är på plats, högt som lågt. Prislistor, 
försäljningsmaterial, demobilar etc 

 Ansvara för att vi når krav och mål från fabriken 

 Se till att vi når ekonomiska mål för respektive varumärke 

 Säkerställa att vi har full koll på alla aktiviteter och utfall av dessa som görs internt 

 Ansvara för säljbudgeten där dina egna säljinsatser kommer vara av central betydelse 

 Jobba mycket fokuserat med Maserati och Pre-owned 

 Fungera som den sammanhållande länken mellan Maserati samt Pre-owned och Autoropa 
 

 

 



 

 

Kandidatprofil 

 Du har ett stort mått av entreprenörskap 

 Du har ett stort nätverk och är omtyckt av dina kunder 

 Du har flera års erfarenhet av bilförsäljning gärna i ledande befattning 

 Du är framgångsrik och en av de bästa i teamet där du jobbar idag. Du har tydligt 
dokumenterat säljresultat 

 Du är professionell och samtidigt personlig 

 Du kan jobba strukturerat men kan samtidigt improvisera, alltid med lösningar och 
upplevelser i fokus. Du vet att det ibland kräver extraordinära insatser för att nå hela vägen 

 Du ser det som naturligt att överträffa förväntningar och att få göra riktigt ”snygga mål” 

 Du förstår kraften i att tänka långsiktigt och har samtidigt förmåga att få saker att hända nu  

 Du har intresse för de människor du möter, skapar snabbt en positiv kontakt samtidigt som 
du utvecklar relationer långsiktigt med rätt känsla för timing 

 Du har förmåga att jobba smart och förstår potentialen i att kombinera insatser från hela 
vårt team och alla de resurser vi har i form av event, marknadsföring, PR & Media, 
showrooms, fabrikernas resurser samt din egen insats i personlig försäljning och 
kundutveckling 

 Du lämnar inget åt slumpen, du vet att initiativ och aktivitet alltid genererar positiva 
upplevelser och goda affärer 

 Dina erfarenheter och kunskaper bidrar till att utveckla vårt arbetssätt, inte bara att sälja 
bilar 

 Du behöver inte vara bilentusiast (du kan älska något annat), men passion, nyanser, känsla 
och detaljer vet du är viktigt för att lyckas 

 ………………… 
 

 

Personprofil 

 Förmåga att arbeta självständigt och känna sig trygg i detta 

 Proaktivt förhållningssätt 

 Förmåga till internationell kommunikation 

 Utmärkt kommunikationsförmåga både internt och externt 

 Förmåga att leda och inspirera andra 

 Strategiskt tänkande för att kunna medverka i utvecklandet av varumärkena 

 Operativ förmåga förutsätts 

 

 

Placering 

Tjänsten är placerad i Stockholm 



 

 

Du har dessutom ett grymt starkt Servicemarknadsteam i ryggen som säkerställer bästa service och 

nöjda kunder. 

 

 

 

 

 

Vid frågor om tjänsten kontakta Eugene Agrest 070 - 3200789 

 Vid intresse skicka din ansökan till: eugene.agrest@mpmalmo.com  

Urval och intervjuer sker löpande. 

Vad erbjuder vi? 

 På Autoropa jobbar vi hårt för vår framgång och våra kunder. När vi som team och individer 
lyckas belönar vi på samma höga nivå. 

 Vi representerar de främsta varumärkena i världen, alla med tydlig karaktär och personlighet 
som alla har det gemensamt att man gör rejäla satsningar framöver. 

 Vi har investerat i fantastiska showrooms och verkstäder på de bästa lägena. 

 Du jobbar med ett mycket starkt varumärke i ryggen, Autoropa, ett 80-årigt företag med 
drivande ägare som är aktiva i bolaget. 

 Du kommer få förstklassig utbildning på fabriken. 

 Till din hjälp har du en marknads- och eventverksamhet som genomför över 100 events varje år  
som bygger kännedom, inspiration och upplevelser på ett sätt som är unikt. Allt från sociala 
event, körevent till racingevent, i våra showrooms, hos fabrikerna eller med partners, i Sverige 
eller utomlands, riktat mot både befintliga och potentiella kunder. 

 Till din hjälp har du en marknads- och eventverksamhet som genomför över 100 events varje år, 
allt från sociala tillställningar, kör och racingevent, i våra showrooms, tillsammans med 
fabrikerna eller partners. Allt detta genomförs i Sverige eller utomlands riktat mot både befintliga 
och potentiella kunder.  


