Säljare

till PMC Säkerhet & brand
PMC Säkerhet startades 2015 och har i dag lite mer än 10 anställda som med passion och kompetens
levererar tjänster inom bygglarm, inbrottslarm & passersystem, brandlarm, trygghetslarm och
kameraövervakning. Vi är certifierad anläggarfirma inom brandlarm, inbrottslarm och utrymningslarm
med talat meddelande. Vi finns på flera orter - Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Norrtälje och
Eskilstuna.
Rollen
I arbetet som säljare får du användning av din erfarenhet från branschen. Som säljare på PMC
Säkerhet & brand kommer du ha kundansvaret för våra tjänster och produkter inom företaget. Du är
den som skapar relation till befintliga och nya kunder och möjliggör affärer för vår fortsatta framgång
och etablering på marknaden. Du jobbar nära ditt team i den operativa verksamheten.
För att rollen skall nå sin fulla potential måste du ha ett stort eget engagemang, taktisk planering och
stor kapacitet att se kundvärden. Du behöver ha mycket mod och se glädjen i att göra affärer. Du har
sociala skills och är lyhörd för vad kunden behöver och förekommer när kunden inte vet vad den
behöver. Att söka upp och träffa potentiella kunder och samarbetspartners ser du som en självklarhet.
Du rapporterar till Regionchefen för Säkerhet & Brand.
Vi söker dig som:
•
•
•
•
•
•
•

Är ansvarstagande och driven och tycker om att ta kontakt med andra människor.
Är lösningsorienterad.
Är bra på kundservice och merförsäljning, dvs, är mån om kunden.
Har goda kunskaper om installationsbranschen och säkerhets & brand-installationer.
Du behärskar svenska i både tal & skrift. Du gör dig förstådd på engelska.
Du har B-körkort.
Du identifierar dig med våra värderingar. Trygghet, Kompetens, Passion och Kreativitet.

Vi sätter stor vikt vid din personlighet. Då vi är ett säkerhetsföretag får du inte ha anmärkningar eller
förekomma i brottsregister. Kontroll från belastningsregistret kommer att göras under processen.
För frågor om tjänsten: Kontakta Regionchef Erik Lyxell. 070-410 27 67
För att ansöka: Skicka personligt brev samt CV till HR-chef Anna-Karin Axelsson.
annakarin.axelsson@pmcel.se Tel: 073-773 29 75. Dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR.
Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: Heltid. Rekryteringsprocessen sker löpande. Skicka din
ansökan redan idag.
Vill du veta mer? Läs om PMC företagen på pmcel.se/sakerhet-larm/

