
  

                                              

 

 

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 125 miljoner och är 35 anställda.  
Beulco Armatur ingår i gruppen Beulco Holding som totalt omsätter ca 230 miljoner och är 65 anställda.  
För mer information om oss gå in på www.beulcoarmatur.se. 

 

Innesälj/Teknisk support till Beulco Armatur AB 

 
Du kommer att arbeta med välkända kvalitetsprodukter som har en stark ställning på marknaden. 
Våra kunder består i huvudsak av grossister, installatörer och konsulter. Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande 
arbete på ett företag som alltid kännetecknas av känsla för kvalité. 
För rätt person finns det goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. 

Dina arbetsuppgifter: 

Du ingår i försäljningsavdelningen som består av 5 utesäljare och 2 innesäljare samt en försäljningschef. 
Avdelningen jobbar även tätt ihop med vår Prefab supportavdelning som består av 4 projektörer.  
Som innesäljare på Beulco Armatur blir du en viktig länk mellan utesäljare och kunder. 
I arbetet ingår teknisk support, merförsäljning samt hantering och utveckling av offerter. 
Dina viktigaste verktyg är telefonen och datorn. Du kommer att initiera kontakter med såväl nya som befintliga kunder. 
Genom ditt professionella och målmedvetna arbete kommer försäl jningen fortsätta utvecklas positivt. 

Din profil: 

• Erfarenhet av innesälj 

• Gärna erfarenhet från VVS, bygg eller liknande branscher 

• Teknisk kompetens/förståelse och lösningsorienterad 

• Stort kommersiellt intresse och tydlig säljprofil  

• Ambitiös, engagerad och målmedveten  

• Förmåga att skapa och vårda långsiktiga relationer, god social förmåga 

• Mycket energi, bra omdöme och en vilja att utvecklas 

Vi söker dig som är en naturlig lagspelare med passion för kunder, produkter och business. Du bör ha god kännedom om 
hur branschen fungerar. Du har en liknande roll idag. Din främsta uppgift är att skapa största kundnytta. Det gör du 
genom våra värdeord inom företaget: arbetsglädje, koll på läget, samarbete och utveckling.   
Tjänsten är heltid med fast lön. 
Är du intresserad av att anta utmaningen erbjuder vi dig ett roligt och utmanande arbete på Beulco Armatur AB.   

För specifika frågor rörande tjänsten, kontakta försäljningschef Magnus Petersson på 070-6351105 eller 
mape@beulcoarmatur.se 

För allmän information om företaget kontakta personalansvarig Hanna Selerup på 042 - 29 55 68 eller 
hanna.selerup@beulcoarmatur.se 
 

Välkommen med din ansökan! 
Maila den till hanna.selerup@beulcoarmatur.se  

Urval och intervjuer av sökande kommer att ske löpande. 
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