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Heltid, tillsvidare
Olsson & Ekberg AB i Osby (OEAB) söker en driven säljare som kan stärka upp säljteamet och har ett brinnande intresse 
för goda kundrelationer. Du kommer att vara en oerhört viktig länk mellan kunderna och verksamheten där du bearbetar 
och besöker både befintliga och nya kunder inom lackeringsbranschen. Du säljer genom ditt engagemang där du hjälper 
kunden med problemlösning, hittar enklare och effektivare tillvägagångssätt som underlättar kundens arbete. Du bistår 
och utbildar i hur produkter på bästa sätt kan användas.
DIN PROFIL
För att trivas i denna roll söker vi dig som trivs ute hos kunden och gillar att ha ”mycket på gång”. Du är inte rädd för 
att ta egna initiativ, tar hellre ett för mycket än inget alls. Som person är du ödmjuk och inlyssnande, både i ditt sätt att 
vara som kollega och i ditt sätt att skapa goda kundrelationer. Vidare är du självgående i ditt sätt att arbeta och planerar 
självständigt din tid.
Du får gärna tidigare ha arbetat med försäljning och har du kunskaper inom industrilackering eller fordonsteknik är det 
en fördel men inget krav, det viktigaste är din vilja och inställning till ditt uppdrag. Datorn är en del av din vardag och ett 
arbetsredskap som du använder utan problem. Vi tillhandahåller tjänstebil.
Kunderna finns till största del i Skåne, Blekinge, Halland och Småland och vi söker dig som bor inom detta geografiska 
område. Du utgår från hemmet och behöver vara beredd på att resor och övernattningar är en del av din arbetsvecka.
Låter detta jobb intressant och spännande, tveka inte att skicka din ansökan till oss via mail 
info@oeab.se

Är du den vi söker? 

Vi ser mycket framemot att höra av dig, all ansökning 
sker via mail, info@oeab.se

Sista ansökningsdag är den 28/3-2022 

Olsson & Ekberg AB 
Grundades 1994 med huvudkontor och lager i Osby. Vi 
omsätter dryga 60 MSek, innehar triple AAA rating och 
är i nuläget 12 personer. Våra kärnprodukter är våtlacker 
för personbilar, lastvagnar och industri. Dessutom har 
vi ett brett sortiment av tillbehör med allt vad du kan 
behöva i tilläggsutrustning.
www.oeab.se


