WE’RE
HIRING!
Great Brands AB är en av Sveriges ledande importörer och återförsäljare
av Craft Beer, från främst USA och UK. Våra produkter representeras på
Systembolaget, ledande grossister samt on-trade. Vi är idag 4 anställda
och omsätter +50 Mkr med en stabil utveckling.

Vi söker
SÄLJARE ON-TRADE
REGION SYD/VÄST

Vi söker dig som kan axla rollen som vår regionsansvarig säljare för region Syd/Väst.
Produkterna du främst arbetar med är:
• Craft Beer på burk/flaska och fat från främst USA och UK
• Craft Beer från utvalda svenska bryggerier
• Avtal med egna fatanläggningar
Du ansvarar självständigt för att alla kunder får bästa tänkbara service och närvaro
samt skapar och underhåller goda kundrelationer med såväl nya som befintliga kunder,
distriktets lokala grossister och restauranger. Du kommer deltaga på mässor, kundevents samt representera de olika bryggerierna på bästa sätt i ditt distrikt, tillsammans
med dina kollegor på Great Brands. Du ingår i vårt säljteam på två utesäljare (Syd/
Väst vakant) och en innesäljare som bearbetar on-trade. Vi söker dig som har ett starkt
personligt driv mot resultat och älskar craft beer. Som person är du strukturerad, öppen
och aktiv och vill hålla dig uppdaterad inom sälj. Du tilltalas av en intensiv och dynamisk
vardag, där du genomför både planerade och spontana kundbesök, gillar förändringar
som du ser som inspirerande.
Du erbjuds ett mycket spännande arbete med stora utmaningar i ett expansivt
företag. Service är en självklarhet, även i stressiga situationer. Du är van att
arbeta digitalt med uppföljningar/order och behärskar Officepaketet. Du talar
och skriver svenska/engelska obehindrat samt har körkort. Lämplig boendeort
är Göteborg med omnejd. Tjänsten är med tillträde omgående. Heltidstjänst.
Månadslön med förtroendetid.
Är det dig vi söker?
Skicka in din intresseanmälan senast 29/4-2018 till ansokan@greatbrands.se
För frågor om tjänsten, kontakta jorgen@greatbrands.se 070-491 58 58
Läs mer om oss på www.greatbrands.se

