
SÖDRA ÅRHULTS TORV AB
Växtkraft för trädgård och odling!

285 91 Markaryd – Order 0433-161 13
info@sodraarhultstorv.se – www.sodraarhultstorv.se

Södra Århults Torv AB är en av de stora aktörerna som framställer samman-
sättningar till växtodling, plantskolor, golfbanor, offentlig miljö samt inom-
husplanteringar. Vi har varit verksamma i 30 år och har därmed lång erfaren-
het av att bedriva torvindustri och sysselsätter idag 12 personer.

Då företaget ständigt växer och utvecklas. SÖKER VI NU: en
ansvarsfull, rolig, kommunikativ och självständig SÄLJARE. Heltid.

Dina arbetsuppgifter: Södra Århults Torv söker nu en ute/innesäljare med god 
erfarenhet från torvbranschen. Du arbetar självständigt med kundbesök hos såväl 
be fintliga som nya kunder där målet alltid är att skapa långsiktiga samarbeten. Till-
sammans med dina kollegor ser du till att göra offerter och lägga order i befintligt 
s ystem. Du skall även på ett flexibelt sätt kunna avlasta inne säljavdelningen och hjälpa 
till med diverse andra administrativa sysslor. Tjänsten innebär en stor kundbas att börja 
med, där ett bra säljstöd-uppbackning medföljer samt en bra produktportfölj.

Din profil: Huvudsaken är att du har en god förståelse för vad rollen som utesäljare 
innebär. En grundläggande förutsättning för att lyckas är rätt vilja, hjärta och inställning. 
Du är självgående, kommunikativ, offensiv, initiativrik och lojal.
Vidare så ser vi att du har ett genuint intresse för torvbranschen, dess marknad och 
kundens utmaningar i synnerhet. Du är utrustad med en stor portion egen drivkraft, 
tålamod och ser affärsmöjligheter i alla situationer och vet vikten av att ha goda kund-
relationer. 
Kraven för tjänsten är att du har B-körkort. Du har ett strukturerat arbetssätt och ger ett 
pålitligt och förtroendeingivande intryck hos dina kunder. Dessutom är du mycket skick-
lig på att samarbeta, se olika parters behov och förankra slutlösningar. Passar denna 
beskrivning in på dig, så skicka gärna in din ansökan där urval sker löpande.

Skicka din ansökan till: Södra Århults Torv AB Sjöhult 1244 285 91  Markaryd
info@sodraarhultstorv.se (märk säljare).
Besök oss gärna på vår nya hemsida: www.sodraarhultstorv.se
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