
 
 

 
 

SPORRONG – ETT STARKT VARUMÄRKE OCH ENGAGERADE MEDARBETARE 

Befattning Säljare 

Huvudsakligt ansvarsområde Utesälj 

Omfattning Heltid (100%) 

Rapporterar till Försäljningschef 

 
Bakgrund 
Sporrong är ett av Sveriges äldsta företag. Verksamheten startade i Stockholm 1666. Sporrong 

tillverkar och designar gåvor och utmärkelser för alla möjliga tillfällen - från idrottsstjärnan som 

ska belönas till jubileum hos företagen och premiering av anställda som gjort sig förtjänta av 

uppskattning. Tillverkningen sker idag i egna fabriker i Estland eller genom någon av våra 

kontrollerade samarbetspartners runt om i världen. Sporrong har kontor i Sverige, Finland, Norge 

Lettland och Estland. 

 
Till vår verksamhet i Sverige söker vi nu två säljare med fokus på nykundsbearbetning. Du 

kommer att jobba mot slutkund och i vissa fall mot vårt återförsäljarnät. För att lyckas och trivas 

hos oss är det en stark fördel om du har ett stort eget driv och trivs med att ha löpande dialoger 

med kunder. Du har erfarenhet av kundkontakter och är duktig att lyssna och att förstå kundens 

behov. Med din säljförmåga skapar du kundunika lösningar och produkter till kunderna.  

Du har god förståelse för säljaktiviteternas betydelse i säljprocessen och är väl förtrogen med vad 

som ska prioriteras i det övergripande säljarbetet.  

Placering är på vårt kontor i Solna. Önskvärt tillträde är så snart som möjligt. 

 
Vi erbjuder 

• Individuellt anpassat introduktionsprogram med utbildning i vår fabrik i Estland 
• Kreativt säljjobb med möjlighet att ta fram nya produkter till flera olika användningsområden 
• Friskvårdsbidrag 
• Tjänstetelefon och dator 
• Tjänstebil 
• Trevliga och engagerade arbetskamrater 
• Spännande kundprojekt i en internationell koncern 
• Del i företagets bonusprogram 

) 

Kravprofil 
Kvalifikationer 

• Tidigare erfarenhet av tjänste- och/eller idéförsäljning alternativt försäljning mot industri 

• Gärna eftergymnasial säljinriktad utbildning 
• Erfarenhet av att driva delar av försäljningsprocessen självständigt 
• Körkort 

 
Personliga egenskaper 

• Hög energinivå och starkt eget inre driv 
• Lösningsorienterad med god förmåga att se kundens behov 
• Stort intresse att lära sig produkterna 
• Relationsbyggande och långsiktig i sin försäljning 
• Känsla för färg och form 
• Strukturerad i ditt försäljningsarbete 
• Förmåga att jobba i team. 

Målinriktad (du trivs med att arbeta mot och att uppnå/överträffa uppsatta mål) 
 
Vid intresse eller frågor om tjänsten kontakta Försäljningschef Peter Englund.Email: 
peter.englund@sporrong.se eller på tel 070-224 17 12 
 


