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Gate Security söker säljare

Gate Security AB ska leverera användarvänliga säkerhetsprodukter till butiker,
privata företag och den offentliga sektorn.

Huvudmålet är att minska stölder och trygga kundens omgivning med den allra
senaste teknologin som finns att tillgå på marknaden.

Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav
inom olika branscher och organisationer, stora som små.



Vi tillhandahåller marknadsledande säkerhetsprodukter av högsta kvalitet för bl.a.
kameraövervakning, varularm, passersystem och porttelefoni.

Företaget har en rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation med kontor i
Karlstad, Stockholm och Göteborg. För att täcka hela Sverige samarbetar Gate
Security med ett antal utvalda partners.

Gate Security finns även i Norge och i Finland med egen försäljning och
serviceorganisation.

Vad söker vi?
Gate Security erbjuder marknadens bästa portfölj för säkerhetsprodukter.

Detta gör oss till ett expansivt och lönsamt företag med hög potential, vilket
gör att vi har motiverade medarbetare.

Därför söker Gate Security säljare med hög energinivå, som kan hantera flera
kontakter och projekt samtidigt.

Gate Security har direkt uttalade tillväxtsmål för framtiden, vilket gör att vi
ställer höga krav på våra säljare.

Därför är du van vid att jobba resultatinriktat och har en naturlig vinnarskalle.
Med fördel har du varit eller är aktiv och kanske framgångsrik inom en sport.

Vi söker framförallt säljare i Stockholm, Göteborg, Malmö, men även andra
orter kan vara intressanta.

Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som instinktivt vet vad försäljning innebär och hur
man med god affärskänsla driver affärer framåt.

Du har förståelse för hur en säljorganisation fungerar, samt är duktig på att
organisera via CRM- och säljstödssystem.



Du har ett brett nätverk och stor förhandlingsvana, vilket gör dig till en
person som är kommunikativ, positiv, ansvarstagande, noggrann, initiativrik
och har lätt för att samarbeta.

Vad blir din uppgift?
Din arbetsuppgift blir att utföra behovsanalys, ge förslag på lösningar, skicka
offert och order till kunder.

Våra kunder finns inom t.ex. detaljhandel, industri, transport/logistikföretag,
men du kommer även att få rikta in dig mot större kedjeföretag som inte är
kunder hos oss ännu.

Med andra ord så ska du marknadsföra Gate Securitys lösningar och bedriva
försäljning mot slutkund.

Är du en person som:
• Har minst 3-5 års erfarenhet av försäljning?
• Har erfarenhet av projektförsäljning?
• Behärskar svenska och engelska både i tal och skrift, vilket gör

dig till en god kommunikatör?
• Behärskar Microsoft Office-paketet (Excel, Word och

PowerPoint)?
• Har B-körkort? Detta är ett krav.

Har du även en eftergymnasial utbildning med teknisk bakgrund eller
motsvarande så är det meriterande.

Vad erbjuder Gate Security?
Att vara säljare på Gate Security handlar om att hjälpa kunderna med de
bästa lösningarna för just deras behov.

Gate Security ger dig därför stor frihet till att på eget initiativ utforma din
egen arbetstid för att bygga upp din kundkrets.



Det är en frihet som kräver disciplin, vilja och planering. Med andra ord är det
en frihet under ansvar.

Detta kräver att du är en problemlösare som kan arbeta självständigt, men
samtidigt som du har en engagerad och kunnig säljorganisation som kommer
att stötta dig i ditt arbete.

Till din hjälp finns även en stor mängd av presentationsstöd, säljdokument,
mallar och annat grafiskt material som kan driva din försäljning framåt.

Gate Security erbjuder dig:

• Garantilön + rörlig lön
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag.

Hur ansöker jag?
Urvalet sker löpande, så skicka din ansökan snarast till info@gatesecurity.se

Ange följande referens i ämnesraden: Säljare 2016

Sista ansökningsdag: 2015-12-31

För mer information om Gate Security: www.gatesecurity.se
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Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
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Danmark och Finland.
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