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Vi rekryterar MARKNADSINRIKTAD
INNESÄLJARE, är du den vi söker?
WFI fortsätter sin satsning genom att rekrytera ytterligare en medarbetare till
sitt team. Som MARKNADSINRIKTAD INNESÄLJARE på WFI är du stationerad
tillsammans med övriga säljteamet i Gnosjö.
Din vardag blir varierande då arbetet innebär både sälj- och
marknadsuppgifter.Hälften av din tid arbetar du med dagliga kund- och
leverantörskontakt, tar emot förfrågningar och arbetar med övrig
kundsupport. Resterande del av din roll innebär arbete inom marknad där ditt
huvudsakliga fokus är att skapa content för våra produkter och tjänster. Du
koordinerar fotografering, planering, produktion och publicering på

företagets hemsida samt marknadsmaterial, sociala medier osv.
Vi erbjuder dig en rolig och varierande tjänst på ett mycket trevligt bolag
med en härlig företagskultur, där du kommer att ingå i ett starkt och effektivt
team med ett målinriktat och gott samarbete.
Vem är du?
Vi söker dig med som har erfarenhet av liknande arbete eller du som har
intresse för marknadsföring och vill vara med och fortsätta utveckla våra
produkter. Dina arbetsgifter varierar från smått till stort vilket kräver att du är
prestigelös, noggrann, ansvarstagande och har ett kreativt driv.
Utöver din bakgrund och kompetens värdesätter vi din personlighet. Vi söker
en kreativ och engagerad lagspelare med känsla för god kvalitet, som gillar
att ta ansvar. Du uppskattar en vardag med variation. Din flexibilitet och
förmåga att kommunicera med andra blir nyckelfaktorer. Du har en positiv
inställning som får dig att se möjligheter och förbättringar, WFI drivs av att
ständigt utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
I denna rekrytering samarbetar WFI med Finnveden Säljkraft AB. Ansvarig
rekryterare är Sanna Thituson, 073-425 51 11. Välkommen med din ansökan
via www.finnvedensaljkraft.se, senast 19 Januari 2020.

WFI utvecklar och säljer arbetsstationer som förbättrar företags flöde och
framgång. Genom att tillhandahålla ett koncept av arbetsplatsinredning med
fokus på arbetsstationer för industri och lager hjälper vi företag att skapa
effektivare flöden, packa fler paket och hantera mer gods. Jobba smartare helt
enkelt.
WFI finns i Gnosjö; här finns också vårt sortiment med över 1000 artiklar i
lager. Det är också här all utveckling sker och större delen av våra produkter
produceras.

WFI har även varumärket KUMI i sin portfölj. KUMI är den äkta
glädjespridaren i offentliga miljöer. Genom kunskap inom teknik, ergonomi,
hållbar design och en kvalitetssäkrad produktion skapar och säljer KUMI
produkter för offentlig miljö. Alltid med slutanvändarens nytta och behov i
fokus. KUMI agerar huvudsakligen på den skandinaviska marknaden och
säljer primärt sina produkter genom nischade återförsäljare.
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