VI SÖKER
VÅR NYA SÄLJCHEF SVERIGE!
Är du intresserad av en roll där du får var med och stärka oss i vår
position som Sveriges ledande trädbränsleföretag?
I så fall har vi en utmanande och spännande roll för dig!

Vi söker en drivande säljchef som vill ta en aktiv roll i den fortsatta utvecklingen av Scandbio. I din roll
som säljchef arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla och styra bolagets
försäljningsorganisation. Försäljningsorganisationen består av sex geografiskt spridda fältsäljare och
en säljadministratör. Du ansvarar för att säkerställa att försäljningsorganisationen har rätt
förutsättningar för att utvecklas och driva framåt. Att agera affärsmässigt och lösningsorienterat med
förmågan att se nya affärsmöjligheter är någonting som du har erfarenhet av.

KVALIFIKATIONER
Du är en duktig ledare med en god ekonomisk förståelse. En förutsättning för att du ska trivas i rollen
är att du uppskattar breda kontaktytor såväl internt som externt och att du drivs av att leverera resultat.
Tjänsten ställer krav på din förmåga att på ett naturligt sätt skapa långsiktiga och hållbara
affärsrelationer. Vi söker dig som har akademisk utbildning samt några års erfarenhet från liknande
uppgifter med dokumenterat goda resultat. En förutsättning för tjänsten är att du har möjlighet att resa
då vårt kundupptagningsområde är från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Erfarenhet från
energibranschen är meriterande.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Jönköping och du rapporterar till vår marknadschef.
Våra värdeord är närhet, hållbarhet och proaktivitet. Det är grunden i vårt varumärke och präglar allt
som vi gör. Till den här tjänsten ser vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden.

ANSÖKAN
Varmt välkommen med din ansökan till per.olofsson@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 28
januari, men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så snart som
möjligt. Endast ansökningar inkomna till ovan angivna e-postadress beaktas. Vid frågor om tjänsten
kontakta VD Peter Granborn på 0705-45 65 65.

SCANDBIO
Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi
producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande
industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom
färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt
kopplat till både skogsindustrin och energibranschen. Scandbio är Sveriges största företag inom fasta
förädlade trädbränslen med en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade
på kontoret i Jönköping, sju fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Läs mer på www.scandbio.com

