
Teknisk innesäljare

Acticon är ett expansivt familjeföretag grundat 1992. Företaget utvecklar och säljer ventilationsprodukter för bostäder 
och storkök. Tillverkningen sker hos noggrant utvalda legoproducenter i närområdet, med vilka vi har ett nära och lång-
siktigt samarbete. Kunderna är installations- och byggföretag över hela landet. Med smarta produkter, varav flera egna 
patent, och professionell kundsupport har vi byggt vår framgång. Acticon ligger med kontor och tekniskt laboratorium i 
Bankeryd, strax utanför Jönköping. Där är vi tio engagerade medarbetare som tillsammans omsätter 50 Mkr. 

I samarbete med Rätt Resurs rekryterar vi nu en teknisk innesäljare som förstärkning av säljteamet 
för en fortsatt positiv utveckling av företagets verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som teknisk innesäljare är din huvuduppgift att ge support till kunder och återförsäljare, men 
även internt till utesäljarna. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande, men framförallt 
handla om att:
• besvara kundfrågor om produkter, priser, leveranser via telefon och mail
• göra offerter och hjälpa till med offertbevakning
• ta emot och handlägga kundbeställningar
• bistå kunder med teknisk support

Du blir spindeln i nätet vad gäller försäljningsärenden på plats på kontoret i Bankeryd. Du får 
och ger övriga i säljteamet kontinuerlig information om pågående projekt.

Vem är du?

Vi tror att du har följande kvalifikationer:
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från annat teknikföretag eller

ventilations-/byggbranschen
• gymnasieutbildning, troligen med teknisk inriktning
• goda kunskaper i MS Office
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Om du har erfarenhet av CAD-ritning och affärssystemet Pyramid är det meriterande. Vi ser 
gärna kvinnliga sökande för att få en jämnare könsfördelning på företaget.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss och passa 
för tjänsten bör du vara en positiv person som gillar att ge god och snabb service. Du arbetar 
systematiskt, har lätt för att själv prioritera och är noggrann utan att fastna i detaljer.

Vi tror också att du är bra på att samarbeta och trivs i en mindre organisation där ditt arbete 
syns och uppskattas.

För dig som känner att du passar in på beskrivningen erbjuder Acticon ett omväxlande och roligt 
arbete på ett företag i medvind. Du kommer till en trygg arbetsplats där ordning och reda, 
professionalism och arbetsglädje är vardag.

Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med Rätt Resurs. För frågor kring tjänsten kontakta  
rekryteringskonsult Pernilla Nylén på telefon 073-971 68 28. Du söker tjänsten med 
registrerat CV på www.rättresurs.se så snart som möjligt och senast den 28 oktober.

www.rattresurs.se

