
global solar distribution

SÄLJSUPPORT REGION SYD 
 

DET HÄR ÄR DITT JOBB

 + Ta hand om projektförfrågningar direkt från kund eller ansvarige säljare

 + Viss design av anläggningar, kontroll av kompatibilitet, stämma av med leverantörer, skapande av offert.  

 Effektuera offert till order

 + Hålla sig uppdaterad runt våra leverantörer och deras produkter

 + Ha övergripande översikt över inneliggande orders och lyfta eventuella problem, så att orderprocessen flyter  

 på.

 + Hjälpa kunder med deras beställningar (från offert till levererat)

 + Tillsammans med alla andra besvara inkommande samtal från vår växel.

 + Hjälpa till vid mässor, seminarier och andra kundrelaterade aktiviteter, resor både inom Sverige och  

 utomlands förekommer.

 + Vara uppdaterad om vilket material som finns tillgängligt och hjälpa kunder och våra säljar med att välja  

 produkter. 

Möt en av dina framtida kollegor Julia och hör henne berätta om hur det är att arbeta på Krannich:

Vad är roligast med rollen?

“För mig är det att rollen ständigt bjuder på nya utmaningar, branschen är långt ifrån färdigutvecklad och man vill 

hålla sig uppdaterad. Även nära kontakt med våra fantastiska kunder och att få serva och finnas där för dem. Det 

är fullkomligt varierande och roligt!“ 

Vad är det bästa med att jobba på Krannich?

“Det är kollegorna, atmosfären och tryggheten i att jobba på ett stort och erfaret företag som funnits sedan år 

1995. Att jobba med solenergi och mot en vision om 100% förnybar energi är bara en angelägen bonus“

INTRESSERAD?
Skicka in din ansökan nu till: hr@se.krannich-solar.com.  
 
Vi ser fram emot att för höra mer om dig.  
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:  
Michael Wenngren, 070-542 55 50

PLACERING 

HÄSSLEHOLM

Vi växer och söker nu ytteligare en säljsupport till vårt härliga gäng, denna gång för region syd. Vår 
kultur präglas av våra värderingar, en kultur där framåtanda, humor och kamratskap är helt naturligt 
för oss. Dessutom har vi riktigt roligt ihop! Låter detta intressant? Då hoppas vi att du läser vidare.  
Tycker du som vi att det är viktigt att sträva efter en vision om 100% förnyelsebar energi.  
Perfekt! Då kommer du passa in hos oss. 

VI ERBJUDER

 + Firhet under ansvar 

 + Viss möjlighet till hemmajobb 

 + Trevliga kollegor & en familjär stämning 

 + Flexibilitet 

 + Personlig utveckling


