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Beulco Armatur söker:  

Teknisk Innesäljare till vår Prefabavdelning. 

Beulco Armaturs Prefabsatsning fortsätter! Vi behöver nu ytterligare förstärka med personal. 

Vi söker en Teknisk Innesäljare Prefab. 

Tjänsten som Teknisk Innesäljare Prefab innefattar bland annat att du skall: 

- Ansvara från den första kontakten med kunden till det att kunden har fått svar på sin fråga eller fått sin 
beställda produkt. Det innebär totalt projektansvar. 

- Ta emot kunders förfrågningar och beställningar.  
- Vara ansvarig för att våra kunder får svar på sina tekniska och kommersiella frågor samt registrera 

kunders order. Ta emot kundförfrågningar från hela landet. 
- Ta emot och ta fram offerter enligt kunds specifikation. 
- Arbeta aktivt med digitala kalkylunderlag i Officeformat. 
- Ansvara för att ta fram erforderligt montageunderlag till vår produktionsenhet. 
- Ta fram ritningsunderlag i Solid Edge. 
- Ta fram unika lösningar utefter kunds önskemål. Detta sker både som digitala underlag samt 

provmontage. 
- Ansvara för att utesäljare på respektive distrikt får relevant information om kunder, affärer, offerter mm. 
- Hantera reklamationsutredningar tillsammans med utesäljare. 
- Deltaga och leda utbildningar likväl med kund som internt angående Prefab sortiment. 
- Innebär en del resande med övernattning vid behov. 

 

Kompetenskrav, erfarenhet och personliga egenskaper: 

Utbildning: Du skall ha utbildning på gymnasienivå och gärna inom teknik och bygg. Du ska kunna kommunicera 

med kunder och leverantörer på engelska.  

 

Erfarenhet:  Du skall ha minst tre-fem års arbetslivserfarenhet inom bygg och VVS-branschen.  

Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av att driva/leda processer i projektform. 

Grundläggande ritningsförståelse är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av CAD-program som Solid Edge är detta 

meriterande. B-Körkort och tillgång till bil. 

 

Personliga egenskaper: Vi har högt tempo och arbetar i en dynamisk organisation. För att passa in i teamet delar 

du våra värderingar, kan hålla många arbetsuppgifter pågående samtidigt samt hålla humöret uppe i en stundtals 

stressig vardag.  Du skall vara en så kallad ”doer”. 

Välkommen till oss: Arbetar du på Beulco Armatur får du vara med i vårt team med en bra arbetsmiljö och ett 

härligt driv. Vi har alltid kundnytta i första rummet! Inom Beulco-gruppen delar vi dessa värderingar, Kompetens, 

Samarbete, Utveckling och Arbetsglädje. 

Ansöka: Skicka in din ansökan så snart som möjligt till personalansvarig Hanna Selerup, dock senast 31 oktober. 

Frågor om tjänsten besvaras i första hand av produktchef Kennet Skoog. Läs mer om oss, www.beulcoarmatur.se 

Hanna Selerup, hanna.selerup@beulcoarmatur.se, 042-29 55 68 

Kennet Skoog, kennet.skoog@beulcoarmatur.se, 042-29 55 78 

Beulco Armatur AB erbjuder VVS-marknaden i Sverige ett brett program av produkter och innovativa systemlösningar av hög kvalitet. Detta 

möjliggörs av vår tekniska kompetens och långa erfarenhet. Vårt huvudkontor och lager finns i Helsingborg. Vi omsätter ca 115 miljoner och är 

30 anställda. Beulco Armatur ingår i Beulco Holding som totalt omsätter ca 180 miljoner och är 55 anställda. 
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