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Vi söker nu en driven
Reservdels/butiksansvarig till vår filial i
Leksand, Dalarna
Den vi söker är en duktig administratör med intresse av service och teknisk
försäljning. Du har en vilja
att skapa resultat och kan hålla en hög servicegrad med kunden i fokus.
Egenskaper som flexibilitet och förmåga att samarbeta är något som värderas
högt. Du är en självgående person som kan rekommendera rätt produkter och
skapa långsiktiga relationer.

Du kommer optimera vårt reservdelslager och ansvara för försäljning av
reservdelar över disk och via telefon.
Du har ansvaret för att hålla vår butik säljande och inbjudande och arbetar i
nära samarbete med vår serviceverkstad och filialchef. En del av verkstadens
administrativa uppgifter sköts av dej och du ansvarar även för de reservdelar
vår verkstad behöver.
För att utveckla vår verksamhet och hitta nya kunder så jobbar vi proaktivt
med olika event, såsom kundkvällar och visningar. Detta gör vi på bästa sätt
tillsammans.
Vi söker dej som har/är:
•

God social kompetens och förståelse av att arbeta och bygga upp
en stark teamanda

•

God datorvana

•

Serviceinriktad och ordningssam.

•

Flexibel

•

Minst B-körkort

•

Erfarenhet från branschen och reservdelshantering samt är
tekniskt intresserad.

•

Goda kunskaper i engelska och administration

Tjänsten är heltid med viss jourtjänst under säsong.
Om du känner att du vill bli en nyckelperson i vårt team och utvecklas
tillsammans med oss, så skicka in din ansökan innan den 31/10/17.
Urvalet kommer ske löpande.
Kontakt:

Joakim Fändriks
0247-771295, 070-5634595
joakim.fandriks@trejon.se

Trejon, med huvudkontor utanför Umeå, har anor tillbaka till 1940-talet.
1980 expanderade företaget och blev generalagent för lantbruks- och
entreprenadmaskiner i Sverige. Idag är vi en av de ledande maskintillverkarna
och maskinleverantörerna inom entreprenad, skogsbruk, lantbruk och
parkverksamhet via ett rikstäckande nät av återförsäljare.
Trejon har mångårig erfarenhet inom branschen - både som producent och
grossist. Trejon är egen producent av OPTIMAL-maskinerna för park och
vägunderhåll, kompaktlastaren FLEXITRAC och MULTIFOREST skogsvagnar
och kranar. I vårt breda produktprogram ingår flera av Europas ledande
maskintillverkare; Trioliet, Teagle, Speed, Pichon, HakkiPILKE, Berti, Rotomec,
Multicargo, Pel-Tuote, Göweil m.fl.
Trejon är ISO-certifierade inom kvalitet 9001 och miljö 14001, vilket innebär
att kvalitén på Trejons åtaganden höjts ytterligare.
Tillsammans skapar vi en bra dag – en Trejondag.
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