Switch-IT AB och GC Solutions AB har ett ungt gemensamt säljbolag som erbjuder helhetslösningar inom IT, nätverk, affärssystem
och beslutsstöd. Våra kunder ska känna en trygghet i sin arbetsmiljö och verksamhetens behov ska styra det vi levererar; kvalitativa
IT-tjänster på den regionala marknaden. För att säkerställa detta har vi ca 20 anställda på tre orter.

Vi söker nu en
SÄLJARE till regionen BORÅS - GÖTEBORG
Som Säljare i det gemensamma säljbolaget för Switch-IT och GC Solutions arbetar du fokuserat med försäljning av
tjänster inom IT-området och i nära samarbete med ansvariga konsulter. Du ansvarar för egen säljbudget och för
försäljningen mot nya och befintliga kunder i regionen, som omfattar Västra Götaland.
Rollen innebär uppgifter som bland annat:
• att arbeta med egen försäljning (både försäljning av projekt och produkt samt försäljning av mindre
uppdrag bemannade med enskild konsult)
• att lansera nya tjänster och produkter på marknaden
• att vara en god representant för Switch-IT och GC Solutions hos dina kunder och branschen i övrigt
• att bidra till att vi alltid levererar hög kvalitet och håller vad vi lovar
• att vara en god förebild för kunder och k onsulter i regionen
Din profil:
Du – har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik företagsförsäljning
		 – är drivande, flexibel och social
		 – är prestigelös och har lätt för att anpassa dig i olika miljöer
		 – är förtroendeingivande och har ansvarskänsla i hela säljprocessen
		 – är duktig på att bygga en positiv stämning och utveckla personal inom ramen för de projekt du ansvarar för hos kund
		 – är lösningsorienterad och har en ödmjuk inställning
		 – har körkort och tillgång till egen bil
Meriterande är:
• erfarenhet av försäljning av IT-tjänster, projekt och lösningar
• bred kunskap om IT-produkter och driftsmiljö
• ett väl etablerat kontaktnät inom IT-branschen i regionen
Visst låter det intressant! I den här rekryteringen samarbetar vi med HR Consulting i Väst. Vill du ha mer information,
kontakta Bengt-Göran Silverflod på HR Consulting, tel. 0708-84 40 01 eller gå in på www.hrconsulting.se.
Din ansökan med CV och personligt brev skickar du till r ekrytering@hrconsulting.se

www.switch-it.se

www.gcsolutions.se

