Marknaden har upptäckt vår förträfflighet!
Våra försäljningssiffror slår nya rekord varje månad. För att kunna behålla vår unika service till de
stora, fina dagligvarubutiker som idag är våra kunder, söker vi nu fler säljare!
Arbetsområdet är Norra Norrland och du utgår från hemmet, men eftersom distriktet är stort så
blir det frågan om en del tid i bilen.
Erfarenhet från försäljning i dagligvaruhandeln och gärna specialvaror är nästan ett krav.
Din uppgift är att regelbundet besöka och serva ett antal fasta kunder, och när du är varm i
kläderna så bör du även kunna utveckla distriktet med att sälja in oss på nya kunder.
Vi tror att din bostadsort är Piteå- Luleå.
Arbetet kan innebära hotellövernattningar som bekostas av Drivabolagen AB.
Krav, körkort lägst B.
Tjänsten är i dagsläget ca 50% vilket betyder 2-3 dagar / veckan men med möjlighet till fler
timmar i förlängningen.
Vi erbjuder dig
Bil för tjänsteresor, telefon, surfplatta och du kommer ta plats i ett härligt gäng. Vi lyssnar alltid på
dina synpunkter och dina resultat följs upp regelbundet för att du ska nå dina mål och utvecklas
hos oss.
Vi erbjuder även en trevlig arbetsmiljö ute hos våra kunder. Vi har givetvis kollektivavtal, och
eftersom vi är måna om dig så vill vi att du håller dig frisk med hjälp av motion (friskvårdspeng).
Drivabolagen AB
Vi är landets ledande och Europas äldsta rack-service företag, och servar idag dagligvaruhandeln
med följande dagligvarusortiment:
Leksaker, Skriv och Rit, Sybehör, Servetter/Engångs art., Ljus, Hårvård, Party artiklar, Husgeråd,
Djurtillbehör, Skovård, Påskartiklar, Julpynt, Elartiklar, Gratulationskort
Läs mer på: www.drivabolagen.se
Ansökan
Om du inte är rädd för att hugga i och vill vara med i ett framgångsrikt gäng så skicka din
ansökan till pontus@drivabolagen.se. Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med din
ansökan!
Frågor kring tjänsten besvaras av försäljningschef Christian Jennerheim, 0479-178 70

