
Nu söker vi försäljningschef 
ABC Ventilationsprodukter
Kommun: Borås 
Omfattning: Heltid 
Varaktighet: Tillsvidare 
Anställningsform: Vanlig anställning 

Om jobbet
Försäljningschefens uppgift är att bygga, coacha och stärka vårt team av säljare. 
Som försäljningschef måste du ha kunskap om ledarskap och ekonomi och veta hur du följer upp 
resultat. I försäljningschefens ansvar ingår arbetsuppgifter som försäljningsplanering, organisation, 
prioriteringar, säljutbildning, prognos och budget.
Du kommer även handleda säljare, sätta upp mål och kunna bedöma säljarens prestation samt ge 
konstruktiv feedback. Du ansvarar för Dina medarbetares dagliga arbetssituation, planerar, leder och 
fördelar det dagliga arbetet, motiverar och engagerar samt genomför medarbetarsamtal. 
Du är också delaktig i rekrytering av nya medarbetare.
Du besöker också våra kunder och tecknar avtal, ger information, teknisk rådgivning och marknadsför 
vårt breda sortiment inom ventilationsprodukter. Även mässor ingår i arbetsuppgifterna.
Bemötande är viktigt för oss och en viktig del av din roll är att verka för positiva möten
med våra kunder. Du ansvarar också för att företagets värderingar och policys följs på
avdelningen.

Din profil 
Vi ser gärna att du har teknisk bakgrund och erfarenhet från ventilationsbranschen är
meriterande och gärna någon eftergymnasial utbildning med ekonomisk inriktning. 

Om dig
Som person är du positiv och har förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer. 
Givetvis tycker du om att arbeta med människor och brinner för att coacha och motivera  
dina medarbetare i det dagliga arbetet. Eget driv och engagemang är viktigt i rollen.

Placering
Kontoret finns i Borås.
I tjänsten ingår en del resor och övernattningar.

Ansökan
Din ansökan/CV skickar du till ledigajobb@abcvent.se senast 2021-04-26.
Frågor om tjänsten ställer du till VD Anette Andersson, anette.andersson@abcvent.se
Vi bearbetar ansökningar löpande. Respektera att vi gör denna rekrytering i egen regi  
och rekryteringsföretag undanbedes.
 

ABC Ventilationsprodukter AB är ett av de ledande 
företagen i Norden på utveckling, tillverkning och
marknadsföring av energieffektiva ventilations-
system för fastigheter. Vi är ca 100 anställda och finns 
i moderna lokaler på Ramnaslätts industriområde i Borås. 
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