
Vad innebär rollen?
Din huvudsakliga uppgift är att hyra ut maskiner, allt från grävmaskiner på 10 ton och uppåt till en spikpistol eller golvslipma-
skin. Försäljning av produkter kring maskiner som vi har innefattas också i rollen som säljare. Du kommer att få bearbeta våra 
härliga kunder och även utveckla nya kundkontakter. För oss är våra kunder precis som din polare eller annan medarbetare. 

Några av dina arbetsuppgifter innefattar: 
•	 Löpande	kontakt	med	befintliga	kunder	
• Uthyrning av maskiner samt försäljning av entreprenadtillbehör 
• Framtagning av offert till kund.
• Skapa ordrar, avtal och uppföljning av avtal 
• Stor tillgänglighet för kund 
• Dokumentation och kunduppföljning i vårt system
• Butiksförsäljning
• Utkörning av maskiner 
Vårt fokus ligger i att erbjuda det ”lilla extra” ständigt bevara och bemöta kundens behov, att kunna ”se utanför boxen” samt 
se lösningar. Upprätta och uppdatera dokumentation i samband med olika åtgärder i våra system. Du kan även få vara behjälp-
lig på andra avdelningar i vår organisation som leverans, returmottagning eller liknande. 

Vem är du?
Du är en person som brinner för service och har en positiv inställning. Du ser vad som behöver göras och arbetar på ett ef-
fektivt sätt. Vi på Rondellen ser gärna att du som söker ser lösningar och har ett engagemang. Du är en lagspelare som för-
står nyttan av att vara behjälplig på alla plan, på Rondellen arbetar vi i ett lag, är du vår nästa lagspelare?

Vi önskar att du.. 
Jobbat i bygg/entreprenad-branschen och känner till den
Har försäljning erfarenhet
B - Körkort 
..och är en go´ prick med glimten i ögat 

Du kommer att tillhöra härligt säljteam med goa människor där samarbetsförmåga ligger till stor vikt. Är du en per-
son som tycker om att ha kul på arbetet är de till oss du ska söka. 

Vad erbjuder vi?
Vi är ett ungt, expansivt företag som jobbar hårt efter våra värdeord. Vi erbjuder dig utmanande och utvecklande arbetsupp-
gifter i ett kreativt arbetsklimat. Vi satsar och vill skapa en grym arbetsplats, fokus på människorna skapar vi gemenskap och 
trivsel bland medarbetarna. Spännande projekt, kontinuerlig utveckling samt roliga happenings och aktiviteter är några av 
höjdpunkterna som gör Rondellen till en attraktiv arbetsgivare.

Varaktighet Tillsvodareanställning & vi tillämpar 6 månaders provanställning 
Arbetstid/Varaktighet Heltid, arbetstiderna är förlagda på dagtid, mån-fre 
Lön Fast månadslön - enligt ök  

Skicka din ansökan till therese@rondellenmaskin.se Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Urval sker löpande

Är du vår nästa säljare?
Kinna
Säljare 
Leverans
Mekaniker

Landvetter
Säljare 
Leverans
Mekaniker

Varberg
Säljare 
Leverans
Elmontör 

Partille
Säljare 


