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Säljare jakt-, och outdoorprodukter – Nordik Distribution AB 
Är du en relationsskapande person som vill utveckla dina kunskaper inom B2B och kundrelationer? 

Nordik Distribution söker en serviceinriktad säljare som utgår hemifrån. Vi ser att lämplig bostadsort 
är i Mälardalen eller i Småland. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, du kommer 
att ha stor frihet i ditt dagliga arbete. Intresserad? Sök tjänsten redan idag! 

Om tjänsten 
I din roll som säljare kommer du att arbeta med Nordiks sortiment riktat mot jakt-, och outdoor. I 
sortimentet ingår optik, outdoorprodukter, vapen, en mängd tillbehör till vapen, skytte och jakt. Nordik 
har stora och välrenommerade agenturer som Vortex Optics, Hawke Optics, GRS Riflestocks, Warne 
Scopemounts, Gerber Gear, för att nämna några. 

 
Din profil 
Som säljare hos oss ansvarar du för att proaktivt och självständigt driva tillväxt av försäljning och 
lönsamhet i ditt distrikt. Du arbetar med befintliga och potentiella kunder både via telefon och på fält. 
Jobbet kräver att du kan fungera självständigt men ändå ingå i ett team och där bidra med 
erfarenheter och utveckling. 
 du ansvarar för hela processen från prospektering till betald faktura. Där ingår: 

• en behovsanalys av kundernas verksamhet, ge råd och rekommendationer rörande 
sortiment från Nordik gentemot nya och befintliga kunder 

• i samförstånd med närmaste chef planera och genomföra försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteter på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt 

• produktutbildning hos kund 
• ha god och löpande kontakt med försäljnings- och serviceorganisationen hos Nordik 
• inventering och uppföljning av kundens försäljning 

 Under vissa perioder och någon dag i veckan ingår bemanning av vår växel. 
 

Som person 
är du lyssnande, ambitiös och ärlig, du drivs av att skapa långsiktiga och professionella 
affärsrelationer. Du förespråkar ett flexibelt och mobilt arbetssätt, är nytänkande och trivs i 
snabbrörliga, föränderliga miljöer. 
Våra värdeord Kunniga, Engagerade, Närvarande, Trovärdiga bildar akronymen KENT som lägger 
ribban och följer oss genom arbetsdagen. 

 
För tjänsten behöver du: 
 ett affärstänk 
 förhandlingsvana 
 win-Win eller happy-happy-mentalitet 
 körkort 
 intresse för de produkter som Nordik erbjuder 
 god datorvana 
 säljerfarenhet, gärna försäljning till butik 
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Vi ser gärna att du har: 

 vapenlicens 
 erfarenhet från branschen alternativt närliggande bransch 
 god erfarenhet av försäljning med dokumenterat resultat 
 god ekonomisk förståelse 
 förmåga att driva och säkerställa aktiviteter 
 vana av att arbeta i CRM och Office 365 

 
Tjänsten är heltid med utgångspunkt från din bostadsort. Det krävs att du har plats att sköta ditt 
kontorsjobb från hemmet. Självklart håller Nordik med nödvändig utrustning som IT-utrustning, 
kontorsutrustning mm. Att resa i tjänsten är en förutsättning och övernattningar kan förekomma. 
Någon gång per år kan under exempelvis mässor helgarbete förekomma. 

Du rapporterar till vår säljledare och ingår i ett team med distriktssäljare, storkundsansvarig och 
innesäljare. 

Förmåner: 

 tjänstebil 
 bonus 
 friskvårdsbidrag 
 friskvårdstimme 
 telefon 
 sjukvårdsförsäkring 

Tillträde: 

 enligt överenskommelse 

Lön 

 fast lön 

Ansökan och upplysningar: 

VD Kenneth Edlund telefon 070-221 72 33 eller mejl kenneth.edlund@nordik.se Du är varmt 
välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan 
komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, 28 februari. 
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