
 
 
 

Säljare/arbetsledare 
Vi behöver förstärkning och söker därför en Säljare/arbetsledare. 

Ansvarsområden 

Som säljare/arbetsledare skall du ha en tät kontakt med marknaden. Både befintliga samt nya kunder skall bearbetas i syfte att 
ytterligare förstärka bolagets marknadsandelar. 

Arbetsuppgifter 

I ditt arbete som Säljare/Arbetsledare ingår bland annat: 

· Boka samt genomföra kundbesök hos såväl befintliga samt nya kunder. 

· Vara behjälplig på arbetsplatser såsom att styra fordon vid schakter o dylikt. 

· I samråd med verksamhetschef lämna offerter till kund. 

· Ha en tät dialog med underentreprenörer. 

· Informera kring samt lämna över nya affärer till kontoret. 

· Bevaka att hänsyn tas att följa gällande lagar och förordningar. 

· Föra in uppgifter i kundregistret och dylikt. 

I denna tjänst är du bolagets ansikte utåt och i flertal fall den kontakt kunden har med SÅCAB, därav är det viktigt med social 
kompetens. Erfarenhet från branschen är ett krav. 

Övrigt 
Anställningen är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt, med hänsyn tagen till eventuell uppsägningstid. 

 
Ansökan 
Varmt välkommen med din ansökan senast 30/11. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista 
ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök genom att skicka CV och personligt brev till janne.pagen@sacab.se. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta bolagets Verksamhetschef Janne Pagén på ovanstående mailadress eller telefon 
070-322 44 00. 

Om SÅCAB 
SÅCAB förmedlar fordon och maskiner till alla typer av schakter med transporter inom bygg- och anläggningsbranschen samt 
äger och driver en återvinning och deponi söder om Stockholm. Företaget förvärvades av Bellman Group i mars 2020. 

Företaget utför alla typer av anläggningstransporter och schakter för bygg och anläggningsbranschen, inklusive 
asfaltstransporter och marksaneringar. Verksamheten är koncentrerad till Storstockholm. SÅCAB förfogar över ca 100 enheter 
bestående av entreprenadmaskiner och lastbilar. 
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