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ARBETSBESKRIVNING 

I rollen som innesäljare kommer du primärt arbeta med att sälja och marknadsföra Gourmet Foods 

produkter mot restauranger. Du arbetar på plats på vårt kontor i Jordbro. I ditt arbete ingår att 

bearbeta befintliga och nya kunder, hantering av offerter, order, kunduppföljning och vara delaktig i 

marknadsaktiviteter. 

 
En viktig del av ditt arbete består i att bygga och bibehålla goda och långsiktiga kundrelationer samt att 

ansvara för kvalitativ distribution av Gourmet Foods sortiment. Du arbetar självständigt och systematiskt 

med att kontakta kunderna i ditt distrikt. 

 
Anställningsform: Heltid 
Arbetstider: 08.00-17.00. 

 

Stationering: Stockholm 

 

PROFIL 

Du är affärsdriven och har ett stort intresse för mat. Du brinner för försäljning och kundrelationer. Du 

gillar högt tempo och är orädd för att ta kontakt med nya och befintliga kunder. 

 
Vi sätter stort värde på din personliga drivkraft, ditt engagemang och din vilja att skapa goda 

resultat. Du ser dig själv och ditt arbete i ett större sammanhang även om du arbetar självständigt. Du är 

organiserad. 
 

Kvalifikationer 
 

• Erfarenhet från försäljning 

• Råvarukunskap 

• Körkort, behörighet B 

• Goda kunskaper i Officepaketet 

• Talar och skriver svenska 

flytande 

• Lätt för att tala engelska 

Meriterande 
 

• Tidigare erfarenhet av Microsoft NAV 

• Tidigare erfarenhet av arbete med 

livsmedel 

• Matintresse 

 

ATT ARBETA HOS GOURMET FOOD 

Du kommer ingå i försäljningsgruppen som idag består av ca 15 personer. På Gourmet Food är 

beslutsvägarna korta, intill säljavdelningen sitter inköp, här går det snabbt att få svar på en fråga. En 

våning ner hittar du vårt lager med alla våra fina råvaror. 

Vi går under Unionens kollektivavtal och har utöver de försäkringarna en extra 

olycksfallsförsäkring genom EuroAccident. 

Vi erbjuder även friskvårdstimma och har ett eget stort, fint gym i lokalerna. 

 

ANSÖKAN 

Välkommen med din ansökan eller frågor till jobb@gourmetfood.se 

 

Gourmet Food är livsmedelsimportör och restauranggrossist. Vi förser Sverige med mat från hela 

världen. Det som kännetecknar Gourmet Food är en bred kunskap och ett stort engagemang. 

Vi finns nära marknaden och kan känna av nya influenser och trender inom restaurangbranschen. 

Gourmet Food har kontor och lager i Stockholm och Göteborg. 

 
INNESÄLJARE 
Vi söker fler drivna och glada medarbetare som vill vara med och rusta Sveriges bästa 
restauranger med matupplevelser! 
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