
 
 

 

 

 

 

 

Säljare, Malmö och Stockholm 

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 och mest legendariska varumärkena 

i världen. Som importör av Ferrari, Maserati, Bentley, och McLaren är vårt 

fokus att utveckla starka marknadsandelar långsiktigt. Vår strategi är att 

erbjuda "Unmatched service" och upplevelser kring bilarna, bilkörning och den 

gemenskap vi skapar tillsammans med våra kunder. Relationen vi har utvecklat 

med våra fabriker är alltid i fokus och vi har ambitionen 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 fabrikernas produktutveckling, 

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. 

Vi ser alltid nya möjligheter och vår ambition är att möta fler kunder samt att 
utveckla relationen med dom vi redan är vänner med. Vårt sortiment växer 
vilket gör att vi investerar vidare i våra anläggningar och i vårt team. 
 

 
Vi söker nu: Säljare på Autoropa - Malmö och Stockholm 
 
Vad innebär jobbet? 

 Du kommer ingå i ett av våra varumärkesteam som leds av en General 
Manager som ansvarar för sälj och marknads resurser. 

  Du jobbar i ett litet men mycket starkt team där din uppgift är att 
utveckla befintliga kunder och aktivt jobba med nya kunder. 

  Din placering blir Malmö eller Stockholm. 

 

 

 



 
 

Vad erbjuder vi? 

  Vi representerar de främsta varumärken i världen, alla med tydlig 
karaktär och personlighet som har det gemensamt att man har grymma 
satsningar i pipeline. 
 

 Vi har investerat i fantastiska showroom och serviceanläggningar på de 
bästa lägena. 
 

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

 Du kommer att jobba tätt med någon av våra fabriker i ett av våra 
varumärkes-team.  
 

 Du kan jobba långsiktigt, du har heller inga andra auktoriserade ÅF att 
tänka på. 
 

 Du kommer få förstklassig utbildning på någon av de fabriker vi arbetar 
med. 
 

 Till din hjälp har du en marknads- och eventverksamhet som genomför 
över 150 event varje år och som bygger kännedom, inspiration och 
upplevelser på ett sätt som är unik. Allt från sociala event, körevent till 
racingevent. I våra showroom, hos fabrikerna eller med partners. I 
Sverige eller utomlands, riktat mot både befintliga och potentiella 
kunder. 
 

 Du har dessutom ett grymt starkt servicemarknadsteam i ryggen som 
säkerställer högsta servicenivå och nöjda kunder. 
 

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

 Om du passar in hos oss så kommer du vara mycket välkommen! 

 

 

 



 
 

Din personlighet och bakgrund 

 Du har ett stort nätverk och är omtyckt av dina kunder. Du är 
entreprenöriskt lagd. 
 

 Du förstår hur målgruppen för varumärket tänker och vad som driver 
dem. 
 

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

 Du är professionell men personlig. 
 

 Du kan jobba strukturerat men kan samtidigt improvisera, alltid med 
lösningar och upplevelser i fokus, och 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 men har samtidigt förmåga att få 
saker att hända nu. 
 

 Du tar intresse i 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 att kombinera 
insatser från hela vårt team och alla de resurser vi har i form av event, 
marknadsföring, PR & Media, showroom och servicemarknad. 
 

 Du förstår att de resurser fabriken har är en fantastisk tillgång för att 
bygga varumärke, passion och upplevelser för våra kunder. 
 

 Du lämnar inget åt slumpen, du vet att initiativ och aktivitet alltid 
generera positiva upplevelser och goda affärer. Dina erfarenheter och 
kunskap 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. 



 
 

Din ansökan 

 

Om du vet att du skulle kunna bidra till vårt redan starka team; skicka gärna ditt 
CV eller ta en kontakt. Vi samarbetar sedan flera år med Management Partners 
som bistår oss i våra rekryteringar. 

Din ansökan skickar du till rekrytering@managementpartners.se 
 
Frågor besvaras av Jeanett Paludan på 0709-72 41 20.  

 

 

 


