
 

Unimer Plast & Gummi AB är ett marknadsinriktat och kompetensdrivet företag inom industriell försäljning av slangar samt plast- 

och gummiprodukter. Unimer omsätter ca 65 MSEK och har som mål att inom en treårsperiod öka till 90 MSEK. Företaget har 

35 anställda med 1500 kunder med Skandinavien som huvudmarknad. Vi utvecklar och säljer även egna produkter inom 

tillbehör för fritidsbåtar och lastfordon. Vårt huvudkontort med produktion och lager finns i Halmstad samt kvalitets och 

logistikcenter i Suzhou, Kina.  

Vi förstärker vår säljorganisation och söker nu en driven och engagerad 

Industrisäljare 
Vi söker en teknisk industrisäljare till vår säljavdelning i Halmstad. Din uppgift blir att arbeta 

med företagets sortiment av industriprodukter på den skandinaviska marknaden med ett 

distriktsansvar. 

Tjänsten innebär arbete nära företagets ledning och du får möjligheten att utveckla och 

bygga upp försäljningsverksamheten inom ditt ansvarsområde. Vi erbjuder ett fritt arbete där 

du självständigt utvecklar din roll avseende kundrelationer och produktbearbetning. Arbetet 

innebär ca 80 resdagar per år. Ett gott resultat ger möjligheter till större ansvar och växa med 

kunderna såväl som inom företaget. 

Du är en driven person som trivs i mötet med kunden och har ett starkt intresse för att skapa 

och utveckla goda relationer. Din tekniska kunskap och förmåga att se möjligheter gör att du 

kan lösa problem för kunden som genererar affärer. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att 

du har någon form av teknisk bakgrund och erfarenhet av försäljning mot industrin. 

Alternativt arbetar du idag som tekniker/serviceingenjör och känner att det skulle vara 

intressant att arbeta med försäljning.  

Du är målinriktad och är van att arbeta strukturerat samt känner dig bekväm med moderna 

affärssystem och MS Office. Din sociala kompetens och lyhördhet gör att du har förmågan 

att etablera goda relationer med både kunder och kollegor. Goda kunskaper i svenska och 

engelska samt B-körkort är ett krav. 

För mer information är du välkommen att kontakta: 

Säljledare Fredrik Johansson, tel. 035-14 41 26, fredrik.johansson@unimer.se, 

 

Välkommen med din ansökan här (extern länk) 
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