
 

 

Regionansvarig säljare till PREMA 

Är du en person som drivs av att bygga långsiktiga relationer och göra bra affärer? Har du dessutom ett 

brinnande intresse för vattenburen värme och kyla och vill utvecklas i en kunskapsintensiv småskalig miljö där 

fokus och engagemang är viktiga hörnstenar? Då kan du vara vår nya kollega i västra Sverige!  

 

Om rollen 

Som regionansvarig säljare på PREMA ansvarar du för omsättning och lönsamhet på ditt distrikt. Målen sätter vi 

tillsammans, men det är du som självständigt planerar och lägger upp de aktiviteter som ska ta dig dit. Din 

målgrupp innefattar både befintliga och nya kunder. Du lägger en stor del av din arbetstid på att bygga 

relationer och utveckla ett gott samarbete med VVS-konsulter, vilka du servar genom personliga besök, 

rådgivning och presentation av lösningsförslag, samt upprättande av underlag till programspecifikationer. Det 

är också du som svarar på offertförfrågningar och förhandlar avtal med entreprenörer och därefter följer upp 

och vårdar din kundstock. Du rapporterar till vår marknads- och försäljningschef och utvärderas utifrån hur du 

vårdar och växer dina affärer. Kunderna du arbetar med är allt från välkända globala företag till mindre 

regionala och lokala företag. Lösningarna du säljer är baserade på vårt anläggningsanpassade system för 

prefab-shuntgrupper, Premablock©. Du är på resande fot ca. tre dagar i veckan och jobbar resterande två dagar 

på kontoret med att prospektera, samt planera och administrera. Självklart har du tillgång till tjänstebil. 

 

Din bakgrund 

Vi söker dig som är högskoleutbildad ingenjör med erfarenhet från VVS-branschen och särskilt från system för 

vattenburen värme/kyla. Tidigare förhandlingsvana, samt kunskaper i affärsjuridik och engelska är ett krav, 

såväl som B-körkort. 

 

Du som person 

Du är en engagerad person med utpräglad känsla för kundservice och kan hålla många bollar i luften samtidigt. 

Dina kunder uppskattar din noggrannhet, din professionalitet och ditt pedagogiska sätt. Du har en god 

analysförmåga och trivs med att jobba självständigt och själv planera ditt arbete. Driv, struktur, samt fokus på 

mål och resultat är också kännetecknande för dig. 

 

Mer information 

För mer information om rollen är du välkommen att kontakta Birgitta Elm, VD, på 070-661 3094. 

 

Ansökan 

Skicka din ansökan till birgitta.elm@prema.se och rubricera mailet ’Regionansvarig säljare till PREMA’. Ansök 

gärna så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande urval. 
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