
personal@stenqvist.com
Contact partner: Yvonne Jensen, +46 (0) 42 744 07

Dina ansvarsområden:
- Skapa och driva affärer med nyckelkonton och träffa/överskrida årliga försäljningsmål både med 
 befintliga och nya kunder inom detalj- och dagligvaruhandeln
- Utveckla försäljningen av kundunika förpackningslösningar till både befintliga och nya kunder
- Att bygga, upprätthålla och vårda starka, långvariga kundrelationer
- Omsättningsansvar inom det tilldelade försäljningsområdet
- Samarbeta med produktion och andra avdelningar samt moder- och systerbolag
- Planera och genomföra kundbesök
- Övervaka orderuppfyllelse och delta i den dagliga verksamheten

Din profil:
- 3 års erfarenhet av dokumenterad framgång med B2B försäljning, bakgrund från detaljhandeln eller 
 förpackningsbranschen är ett stort plus
- Erfarenhet från utsälj
- Utmärkt social förmåga, planerande och organisatoriska färdigheter
- Bra lagspelare som kan samarbeta med avdelningar inom alla bolag i koncernen
- Självgående, målorienterad och en beprövad säljare som kommer till avslut med kunden
- Intresserad av hela försäljningsprocessen från att ta fram offert till att följa upp att kunden är nöjd
- B-körkort
- Flytande svenska och engelska, tyska är ett plus men inget krav (muntligt och skriftligt)

Vi erbjuder:
- Tillsvidare heltidsanställning, efter 6 månaders provanställning
- Innovativa, högkvalitativa produkter
- Fortlöpande support, utbildning och utveckling
- Familjeföretag med stark företagskultur
- En utmanande anställning med varierande arbetsuppgifter med stort personligt ansvar
- Grundlön plus prestationsbaserad lön. Tjänstebil

Packa för 
framtiden-hållbart 
och flexibelt

Key Account Manager (m/K)

LÅTER DETTA SOM EN ROLL FÖR DIG? ANSÖK NU!
Skicka din ansökan på engelska till följande email adress:

Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarnai Norden med 

ett miljövänligt koncept.

Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastpro-

dukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings- och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser. 

Dialoger och brainstorming är grunden för att förstå kundens speciella behov för att uppnå en optimallösning. Fokus är en långsiktig nära 

relation med kunderna.

För att kunna expandera vår verksamhet med bibehållen hög servicegrad letar företaget nu efter en motiverad person till en tjänst som 


