Företaget:
Gårdsservice, med lager i Korsholm - Hörby, är ett expansivt, lönsamt och utvecklingsorienterat företag
specialiserat på framför allt diskmedel och rengöring till mjölkgårdar över hela Sverige. Försäljning och
service sker direkt till lantbrukare med personliga besök från en "Gårdsservicebuss", butiker eller
webhandel. Ett väl avvägt sortiment, en personlig kontakt med kunskap och engagemang, är vår starkaste
tillgång kombinerat med hög tillgänglighet och snabba leveranser. I Gårdsservice Syd AB finns totalt tre
säljare med var sin lastbil samt en lastbil för direktleveranser från Korsholm/Hörby till gårdarna i södra
Sverige. Vår säljare i Småland/Blekinge går vidare till andra uppdrag och därför söker vi nu hans
efterträdare.
Vi söker dig som…
…har erfarenhet av att jobba med försäljning inom Sveriges lantbruk och, gärna bakgrund från arbete på
gården eller i annan verksamhet kopplad till lantbruk. Du är en glad, positiv serviceinriktad person som
brinner för att hjälpa andra med din servicekänsla och kunskap. Du ska vara ansvarstagande och
självgående och har förmåga att underhålla affärskontakter samt kontakta och utveckla nya inom våra
affärsområden.
Rollen…
Du besöker gårdar inom ditt distrikt efter en strukturerad ruttplan och säljer aktivt av det sortiment som
finns ombord på lastbilen liksom från det sortiment som finns på vår webb-sida. Du bistår kunden med
problemlösning och råd där våra produkter spelar en nyckelroll. Att lämna bästa service till våra
mjölkbönder är ett av våra starkaste konkurrensmedel.
Utgångsort:
Växjö med omnejd
Distrikt:
Huvudsakligen Småland/Blekinge med Skillingaryd/Oskarshamn i norr samt Älmhult/Karlskrona i söder.
Krav:
•
•
•

Yrkeskompetensbevis (YKB)
Svenskt körkort för lastbil klass C
ADR-behörighet meriterande

Vad erbjuder vi?
Ett mycket omväxlande jobb i nära samarbete med både våra kunder, huvudsakligen mjölkbönder, men
också med kollegor i Gårdsservice-gruppen över hela landet och på lagret (Agri Center Sverige AB) i
Korsholm/Hörby
Lön:
Placering:
Omfattning:
Anställningsform:
Tillträde:
Ansökan:

Efter överenskommelse
Tjänsten utgår från hemmet
Heltid
Tillsvidaretjänst, inleds med 6 månaders provanställning
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 20-03-31

För att vi ska kunna göra en bra rekrytering måste din ansökan innehålla följande:
1. CV – förteckning över dina utbildningar och yrkeserfarenheter.
2. Personligt brev. Max en A4-sida där du berättar om dig själv, din fritid och dina intressen.
3. Foto
Frågor om tjänsten?
Mejla Sören Wilhelmsson på adressen ”soren.wilhelmsson@bahnhof.se”
Senaste ansökningsdag: xx mars.
Vänta inte med att sända in din ansökan, rekryteringsprocessen startar direkt.

