iioote söker säljare till västra Sverige

Brinner du för försäljning och vill vara en del av iiootes fortsatta tillväxtresa i Sverige? Är du genuint
intresserad av IoT och vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter? Nu har du den unika möjligheten att
ta dig an en roll som regionssäljare av IoT-lösningar hos iioote!
iioote är ett oberoende teknikbolag verksamt inom Internet of Things (IoT) med spetskompetenser inom IoT, IT
och Telekom i kombination med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin och har
sedan 2014 arbetat med LPWAN teknologier i allmänhet och LoRaWAN TM i synnerhet. iioote är med och driver
utvecklingen av enkel och innovativ IoT inom samhället för att möta riksdagens mål att Sverige skall vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Som säljare på iioote kommer du att bearbeta små-, medelstora- och stora företag i västra Sverige. Du är van
att boka möten och du vet att det krävs hög telefon- och mötesaktivitet för att uppnå dina mål.
Nykundsbearbetning är ditt huvuduppdrag. Du är van att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra
för att planera arbetet mot uppsatta mål. Du säljer hela iiootes produkt- och tjänsteutbud. Tillsammans
skräddarsyr vi tjänsten efter din önskan och vårt behov.
Vi erbjuder dig ett jobb som säljare hel/deltid i en startup med grundare med lång erfarenhet från arbete i
ledande positioner inom bolag som Ericsson, Spray Networks, Talkpool, Volvo AB, VCC, Saab Automobile,
Skanska m fl. med fast månadslön och/eller provision.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med säljerfarenhet och som har vana av att arbeta med nykundsbearbetning samt en förmåga att
förvalta kunderna. Erfarenhet av teknikförsäljning är meriterande, men vi fokuserar främst på dina personliga
egenskaper. Det är en stor fördel om du har körkort.
Ansökan sker genom att du mejlar oss ditt CV och personligt brev.
Start:

Enligt överenskommelse.

Omfattning:

Hel/deltid

Placering:

Lindholmen Science Park, Göteborg

Skicka ansökan till:

När du skickar in din ansökan till iioote godkänner och samtycker du till att iioote behandlar dina
personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

