
  

 

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 
Helsingsborg. Vi omsätter ca 115 miljoner och är 30 anställda. Beulco Armatur ingår i gruppen Beulco Holding som totalt 
omsätter 190 miljoner och är 60 anställda. För mer information om oss gå in på www.beulcoarmatur.se. 

 
Då vår nuvarande försäljningschef internt har fått andra ansvarsområde söker vi nu: 

Försäljningschef Beulco Armatur AB 

 
Vi söker en försäljningschef med det övergripande ansvaret för Beulco Armaturs försäljning. Som försäljningschef 
kommer du att ta ansvaret för att leda säljorganisationen både när det kommer till processer, resultat och måluppfyllnad. 
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med andra delar av vår organisation.  

Ditt säljteam består idag av sex distriktansvariga utesäljare och tre innesäljare på kontoret i Helsingborg. Våra säljdistrikt 
finns liksom våra kunder fördelade över hela landet. Därav innefattar tjänsten en del resor. Du kommer att ingå 
ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. 

I rollen ansvarar du bland annat för: 

• Försäljningsbudget och måluppfyllnad 

• Säljarnas marknadsplaner, resultat och övergripande coaching 

• Kundavtal 

• Mässor och produktlanseringar 

• Rapportering  

• Kostnadskontroll  

Vi är ett familjeägt företag med korta beslutsvägar. Alla på företaget och i synnerhet Försäljningschefen har en 
avgörande roll i företagets fortsatta utveckling. Du kommer att vara delaktig i såväl vår strategiska som taktiska planering 
för fortsatt tillväxt och utveckling. Vår ledstjärna är Kundnytta och våra värdeord är Utveckling, Samarbete, Koll på läget, 
Arbetsglädje. 

Vi söker dig som är en naturlig ledare med passion för kunder, personal och business. Du bör ha god kännedom om hur 
branschen fungerar. Kanske har du en liknande roll idag eller arbetar som framgångsrik säljare.  
Din främsta uppgift är att skapa största kundnytta. Det gör du genom att ha arbetsglädje, koll på läget, samarbeta och 
brinna för utveckling. Det är inget krav att ha erfarenhet av ledarskap men är meriterande.   
Våra värdeord är Utveckling, Samarbete, Koll på läget, Arbetsglädje. 
 

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 VD Mats Sjöström 042-29 55 69 eller mats.sjostrom@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. 

mailto:hanna.selerup@beulcoarmatur.se

