
global solar distribution

REGIONSSÄLJARE SYD 

DET HÄR ÄR DITT JOBB

Krannich Solar är en grossist inom solenergi. Våra kunder är installatörer och vi har kunder i alla storlekar. Vi har 

delat in landet i olika regioner och i varje region finns en ansvarig regionssäljare. Till er hjälp har regionssäljaren 

en innesäljare som assisterar i de dagliga processerna med kunderna. 

 + Ha koll på sin lokala marknad. Inventera kundunderlag och orientera sig runt nya och befintliga kunder

 + Sätta upp en plan och arbeta mot att ha en blandad kundstock

 + Sätta egna lokala kampanjer och marknadsaktiviteter tillsammans med central marknadsavdelning. (Lokala                     

mässor, leverantörsutbildningar, tandembesök)

 + Tillsammans med säljledning driva uppsatta säljblock 

 + Tillsammans med innesälj monitorera kundernas orderflöde (koll på kundernas kredit)

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

 utomlands förekommer.

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

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 växer och söker nu ytteligare en regionssäljare till vårt härliga gäng, denna gång till vårt kontor i 
Hässleholm. 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.  

VI ERBJUDER

 + Frihet under ansvar 

 + Viss möjlighet till hemmajobb 

 + Trevliga kollegor & en familjär stämning 

 + Flexibilitet 

 + Personlig utveckling

 + Roliga Kick-offer & aktiviteter tillsammans
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