Key Account Manager med projektansvar till Infurn Contract
Rollen som KAM innebär i första att ta hand om försäljningen till våra kunder och agera
bollplank till föreskrivande led. Du kommer i första hand att arbeta inom Stockholmsregionen
men resor kan förekomma. Du samarbetar med våra leverantörer och gör offert samt bevakar
order/ projekt och ser till att deadline följs.
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom relevant område samt ett antal års erfarenhet
som kundutvecklare, affärsutvecklare eller KAM. Du är van vid att arbeta med företag och
organisationer som finns lokaliserade både i och utanför Sveriges gränser. För att lyckas i rollen
behöver du på ett strukturerat och effektivt sätt förmedla fördelarna med Infurn samt att du på
ett förtroendefullt vis kan skapa kännedom om vad Infurn som leverantör kan tillföra våra
kunder.
Du är bekväm med att bearbeta beslutsfattare och besitter även den uthållighet och
förhandlingsvana som behövs för en win-win-relation. Du trivs med att skapa värde och tydlig
kundnytta för dina kunder genom kreativa förslag och affärsupplägg. Som person är du social,
kommunikativ och strukturerad.
Har du redan idag etablerade kontaktytor kommer din startsträcka att vara kort. Det är
meriterande om du har en bakgrund från möbel- och inredningsbranschen men inte ett krav.
Det är i första hand du som person – din kompetens och dina erfarenheter i kombination med
dina sociala förmågor – som kommer att avgöra om du blir vår nya kollega.
Viktigt för tjänsten:





Några års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling
Att du känner igen dig som lösningsorienterad, affärsmässig, ärlig och nyfiken
Vana av Office-paketet (word, excel) samt Visma eller liknande affärssystem
Körkort

Om företaget
Infurn Contract AB grundades 1978 och har en unik B2B försäljning av designmöbler för hotell,
kontor mm.
Våra kunder är bland de mest kända arkitektkontoren och inredningsföretagen samt
projektansvariga.
Vi har kontor/showroom på Östermalm nära Karlaplan i Stockholm
Mer om tjänsten
Startdatum: Snarast möjligt
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Placering: Östermalm, Stockholm
Vi behandlar ansökningarna löpande och ser gärna att du skickar in CV med personligt brev så
snart som möjligt till
karriar@infurncontract.se.

