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Vi erbjuder dig en tjänst som säljare på Secma vilket innebär 
att du blir en av nyckelpersonerna i företaget och ansiktet utåt. 
Du får vara med på en spännande resa och utvecklas tillsam-
mans med oss.  
 
Din uppgift är att boka och genomföra kundbesök hos våra 
kunder som framförallt består av olika sjukhus. Försäljningen 
består av både merförsäljning och nykundsbearbetning.  
Du identifierar behov av våra produkter och tjänster samt  
offererar och skriver avtal. I tjänsten ingår även att boka  
demovisningar och hålla i utbildningar hos våra partners.  
 
Vidare ansvarar du för din egen försäljningsbudget och pros-
pektering. Du rapporterar direkt till försäljningschefen som 
även kommer att coacha och utveckla dig för att du ska kunna 
prestera optimalt. 

Vilka söker vi..?  
Passar någon av nedanstående in på dig?

•	 Vi söker dig som har talang & erfarenhet av försäljning av 
medicinskteknisk utrustning - gärna i 2-3 år. 

•	 Du arbetar idag inom Hälso & sjukvård ( Anestesi, IVA 
Akutsjukvård) med stor klinisk kunskap och har en vision 
och viljan att komma vidare in i försäljningsbranschen.

Vi ser att du är resultatorienterad och drivs av att arbeta mot 
tydliga mål. Du är en tävlingsmänniska som alltid vill vinna och 
stå längst fram i ledet. 
 
Secma erbjuder en fri roll där du får ta mycket eget ansvar 
och förvalta dina egna kunder. Du utgår ifrån hemmet där du 
har ditt kontor och resor ingår som en naturlig del i tjänsten. 
Körkort är därför ett krav. 

Lämplig bostadsort är Södra, Västra Sverige samt Sthlm/
Mälardalen.

Som person är du driven, engagerad, social och uthållig och 
triggas av att göra affärer och bygga relationer. 

Tycker du det här låter intressant? Välkommen med din 
ansökan snarast. Bifoga CV samt ett personligt brev där du 
beskriver dina kvalifikationer utifrån rollen. Urval och intervjuer 
sker löpande och annonsen kan eventuellt tas bort innan sista 
ansökningsdag.

Ansök här!

Uppdragsgivare: www.secma.se
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2016-08-15

För mer information  
Kontakta försäljningschef Anders Lundgren 
Mail: al@secma.se

Secma söker 2 säljare i Sverige
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