
Är du en driven person som brinner för försäljning och kreativa 
kundmöten? Då kan det vara just dig vi söker som Kökssäljare. Vi 
söker dig som gillar relationsförsäljning med konsumenter och  
B2B inom kök och förvaring.

Om oss
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats. Hos oss präglas arbetsklimatet av respekt för dig som individ. All verk-
samhet hos oss byggs på mångfald, inkluderande och respekt för alla människors lika värde. Vi tror att det 
leder till mer glada, engagerade och innovativa medarbetare, vilket i sin tur gynnar affärsutvecklingen. Vi 
på Elon i Örebro har påbörjat vår största butiksomvandling någonsin. Ett nytt koncept har lanserats, som 
successivt rullas ut till butikerna runt om i landet. Fokus ligger på ett brett sortiment i kombination med 
en miljö som skapar inspiration och ger kvalificerad rådgivning och kundupplevelse av hög klass.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar att på ett systematiskt sätt, tillsammans med köksteamet och övriga i butiken, fånga 
upp köksintresserade kunder och hjälpa dem med att skapa verklighet av idéer till färdiga kök. 

Försäljningen sker via vår fina utställning i en helt nybyggd utställning där du upprättar offertunder-
lag, ritningar och planering av vitvaror till allt från konsumentkök till byggprojekt för bygg och fas-
tighetsmarknaden i ritprogrammet Winner.
 
Du har själv kontakt med kund och leverantörer under processens gång. Vi ritar och planerar samt hjälper 
kunden hela vägen till sitt nya drömkök. 
 
Din profil
Vi söker vi dig som har en förmåga att få våra kunder att känna sig välkomna så fort de kliver in i butiken. 
Vi tror att du har några års erfarenhet av rådgivande försäljning. 

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från försäljning av kök eller liknande och är trygg i rollen som 
säljare. Du är självgående, målinriktad, noggrann och har ett intresse och känsla för färg och form. Vi 
önskar att du har ett genuint engagemang i varje kund och identifierar behov och vägleder till rätt produkt.
 
Du har en god kommunikationsförmåga av svenska och engelska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina 
personliga egenskaper. God datorvana och B-körkort är ett krav. Vi ser det som meriterande med erfaren-
het av ritningsprogrammet Winner. 

Ansökan
Du ansöker om tjänsten via e-post till;  
orebro.ansokan@elon.se 
I din ansökan bifogar du personligt brev och CV. 
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Du kanske är vår  
nya kökssäljare?


