
 
 

Juniorsäljare – Rudhäll Industri AB 
 
Är du vår nästa säljare? 
 
Lockas du av varierande arbetsuppgifter inom försäljning som utförs i ett högt tempo tillsammans med ett glatt 
gäng som är ledande i sin bransch. Är du dessutom en kreativ lagspelare som drivs av att skapa relationer och 
göra affärer?  
 
Då erbjuder vi dig en möjlighet som Juniorsäljare på Rudhäll Industri. 
 
Som juniorsäljare på Rudhäll Industri, kommer du att få en gedigen utbildning för att lyckas i din roll.  
Du är delaktig i både försäljning, inköp och kundsupport och stöttar organisationen i olika projekt.  
Målet är att du på sikt ska bli vår nästa säljare med eget budgetansvar där du självständigt driver hela 
säljprocessen.  
 
För att lyckas i den här rollen krävs en jordnära personlighet, ett högt eget driv samt lust och förmåga att skapa 
relationer. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, men också ser dig som en del av ett team, där alla hjälper 
varandra. Du har förmodligen erfarenhet från butiksälj, innesälj eller kundsupport men är redo att ta nästa kliv.  
 
Som person är du ambitiös och målinriktad och har viljan att lära dig mer och utvecklas. Du är social och 
kommunikativ och har en lösningsorienterad inställning till utmaningar du ställs inför. Du förstår vikten av att 
arbeta strukturerat och noggrant, men din styrka ligger i att driva arbetet, fokusera på dina mål och slutföra 
uppgiften. 
 
Vi tror att du trivs lite extra bra i en roll där ditt driv och nytänkande uppmuntras av kollegor och chefer, och där 
det inte är farligt att tänka utanför boxen. Snarare tvärtom - vi vet att alla är olika och vi tror att detta skapar ett 
framgångsrikt företag. 
 
Vi söker dig som har avslutad gymnasial utbildning, gärna eftergymnasial utbildning inom försäljning eller ekonomi.  
Du har en god teknisk förståelse, behärskar Officepaketet och har goda datakunskaper. 
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.  
 
Din ansökan ska innehålla CV med referenser och personligt brev.  
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden till denna tjänst. 
 
Skicka din ansökan till VD Henrik Adinger: henrik.adinger@rudhall.se 
Sista ansökningsdag är 31/1-2022. Urval sker löpande, därav ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. 
 
Välkommen med din ansökan!  
 
 
Om Rudhäll Industri 
 
Rudhäll Industri erbjuder komponenter, service och logistiklösningar för tillverkningsindustrin.  
Rudhäll omsätter ca 110 MSEK och vi är 15 anställda vid vår enhet i Gnosjö. 
rudhall.se 
  
Rudhäll Industri AB är del av Bufabgruppen som är en global koncern med 1300 medarbetare i 30 länder. 
bufab.com 

 


