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Vi söker en erfaren säljare med stor potential att bli landschef 

Skapa försäljningen till byggnadsindustrin med de bästa glaslyftarna på marknaden 

 

  

Smart Lift A / S i Danmark är marknadsledande i världen och har utveckling, produktion och 

försäljning av innovativa kvalitets hissar för snabba, enkla och ergonomiskt lyft av stora och små 

fönster och glaspaneler. Smart Lift A/S är känd för att vara ”best-in-class”. 

 

Precision, pålitlighet och kvalitet på högsta nivå karaktäriserar en Smartlift. Hissarna är kända för 

att vara den mest pålitliga och stabila, vilket har lett till att Smartlift är känt för hög säkerhet för 

både människor och produktion. 

 

Du rapporterar direkt till VD, och du utgår från din egen bostad. Du blir den första svenska 

leverantören som kommer att förstärke den fortsatta framgång för Smartlift som redan har 

uthyrning till branschen i dag. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt vinnande företag 

där du kommer att ansvara för marknadsföring, budget och försäljning. Din målgrupp är 

snickare, entreprenörer, glas / fasadbolag och hyres kedjor. 

 

Dina viktigaste uppgifter blir att identifiera nya affärsmöjligheter på den svenska marknaden för 

de företag som installerar fönster och inrätta fasader i byggbranschen, och du kommer att 

ansvara för att upprätthålla och utveckla goda relationer som redan är fast etablerade i 

uthyrningsverksamheten. 

 

 Du planerar din egen vardag där du hittar lämpliga affärsmöjligheter, boka kundmöten 

baserade på mål, gör egna prioriteringar och val av kunder. Försäljningsaktiviteterna med 

försäljning och demonstrationen kommer att vara minst 3 dagar i veckan, och du ansvarar för 

produktrådgivning, förbereda anbud och genomföra all försäljning. Du får självklart ett bra stöd 

från teamet i Danmark och du skapar dina egna förutsättningar för att kunna bli landschef för 

hela Sverige. 

 

Du har erfarenhet av att sälja tekniska produkter, lösningar och är uthållig samt har kunskaper 

om hur inköp fungerar. Du känner till byggbranschen och dess kultur och tycker om att vara vid 

förhandlingsbordet. Du kommer att ha kontakt med kunder både i Sverige, Norge och 

Danmark och talar svenska, eller åtminstone skandinaviska. 

 

Du som säljare mäts på din försäljningsframgång och din förmåga att interagera på flera 

nivåer, vilket behövs för att kunna nå dina ambitiösa tillväxtmål. Du har lång erfarenhet av 

projektförsäljning och har förståelse för att försäljningsprocessen kan ta tid innan en beställning 

kommer. Därför krävs ett moget och strukturerat arbetssätt för att lyckas.  
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För att lyckas i arbetet är du ambitiös som person och tar egna initiativ. Du skapar trovärdighet, 

men driver också säljprocessen till affärsavslut. Du är en bra affärsman och du vågar fatta egna 

beslut inom de givna ansvarsområdena. Du jobbar analytiskt och gör egna planer för arbetet. 

Du har lätt att etablera nya starka relationer och drivs av att uppnå dina mål.  

 

Du erbjuds ett oberoende och spännande försäljningsarbete i en ung och dynamisk 

organisation med starkt fokus på försäljning. Du får ett jobb med bra personlig utveckling och 

mycket bra intjäningsmöjligheter. Du förväntas besöka kunder minst 100 dagar per år.  

 

Läs mer på www.smartlift.dk 

 

Tillsättning av tjänsten: 

Per omgående med rätt person.  

 

ANSÖKAN 

Din ansökan kan skickas direkt till vår rekryteringsbyrå: 

 

Thomas Aagaard 

Partner, Insightments Denmark 

 

Mobil: +45 2373 3913 

Mail: taa@insightments.dk 

 


