Vi söker
Ny kollega till vårt Stockholmskontor

Pac AB, etablerat 1973, är en av Sveriges ledande leverantörer av engångs- och förbrukningsartiklar till restauranger, hotell,
dagligvarubutiker, fackhandel, städ, industri samt offentlig sektor. Vårt huvudkontor och logistikcenter ligger i Örebro och våra
säljkontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Pac AB har 70 anställda och är sedan 2017 en del av OptiGroup.
OptiGroup-koncernen med en nettoomsättning på 1,5 miljard EUR under 2016 och 2100 anställda, ger support till över 90 000
kunder i 19 europeiska länder.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som

• Du som blir vår nya arbetskamrat ska aktivt
utveckla och bygga upp försäljningen inom vårt
affärsområde HORECA (hotell/resturang/catering).

• har säljerfarenhet

• Via säljsamtal, digitala kanaler och främst
personliga besök ska du bearbeta potentiella
kunder samt utveckla och underhålla befintliga
affärer.
• Du kommer skriva och följa upp offerter samt
genomföra affärsavslut, planera och delta
vid mässor och du arbetar självständigt inom
affärsområdet, med hjälp av vår backoffice.
• Du utgår från vårt kontor som ligger i Årsta.

Vi erbjuder
Förutom anställning i ett marknadsledande företag
erbjuder vi dig en rolig och utvecklande tjänst med
trevliga kollegor. Du kommer få löpande internutbildning och coaching. Vi erbjuder dig tjänstebil, dator och
mobiltelefon. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensions- och försäkringsrådgivning.

Välkommen in med din ansökan senast 2019-01-31
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan
komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Mejla ditt CV och personliga brev till:
rekrytering@pac.se

• är kreativ och påhittig
• har uppgiftsfokus och förmågan att slutföra
arbetsuppgifter
• är hängiven och noggrann
• har som lägst 3-årig gymnasieexamen
• har B-körkort
• har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på
svenska och engelska
• är en glad och social person med en stor förmåga
att samarbeta med andra
• är organiserad och kan prioritera och strukturera
dina arbetsdagar på egen hand
• eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser
vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten

Jakob Alan
019-17 57 38
070-288 82 23
jakob.alan@pac.se
www.pac.se

