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Säljare vid fallskyddsföretaget Crux, Uppsala 
Crux är ett av Sveriges ledande fallskyddsföretag och har bedrivit verksamhet sedan 1987. Företaget 
är lokaliserat i Uppsala men bedriver utbildning i hela landet. Vår huvudverksamhet är utbildning av 
personer som utför arbeten i miljöer med risk för fall eller i slutna utrymmen. Utöver en bred 
utbildningsverksamhet bedriver vi försäljning av diverse fallskyddsutrustning, både genom egen butik 
och via webbshop.  
Marknaden är väldigt expansiv och vi är därför i behov av en kunnig säljare med känsla för hållbara 
och långsiktiga kundrelationer. I rollen ingår helhetsansvar för försäljning och marknadsföring av våra 
tjänster och produkter mot nya och befintliga kunder. Du driver och vidareutvecklar vår försäljning 
mot nya marknadssegment med fokus på att skapa helhetslösningar för våra kunder.  
 
Rollen är bred och omfattar både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du har stora möjligheter 
att vara med och bidra med kunnande och idéer om företagets framtid tillsammans med ledningen. 
 
Arbetsuppgifter: 

 genomföra kundbearbetning, främst med telefonen som verktyg 

 genomföra förkalkyler och offerera kunder 

 genomföra marknadsföringsaktiviteter 

 framtagande och vidareutveckling av marknads- och försäljningsplaner i samarbete med 

ledningen 

Kvalifikationer: 
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom försäljningsområdet. Du har tidigare erfarenhet av 
nykundsbearbetning samt av långsiktiga kundrelationer. 
 
Egenskaper: 
Du ska triggas av utmaningar och ha ett starkt driv. Eftersom vi är ett mindre företag är det viktigt att 
du trivs med en bred roll där du får vara med och påverka i stor utsträckning. Förmågan att skapa 
förtroendeingivande relationer och viljan att tillhöra ett vinnande team är vidare viktig för att lyckas.  
 
Därutöver ska du:  

 älska att sälja  

 vara lojal och ärlig 

 vara utåtriktad och nyfiken 

 vara motiverad och engagerad 

 vara ansvarstagande  

mailto:crux@crux.se
http://www.crux.se/


 
 

Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB Hållnäsgatan 3 752 28 Uppsala Sweden 

Tel +46-18 55 84 50 E-mail crux@crux.se  http://www.crux.se  Org.nr. 556490-8662 

 
 
Urval: 
Den personliga lämpligheten är avgörande vid tillsättningen av denna tjänst. Vi söker en social 
lagspelare som alltid lyckas kombinera en hög aktivitetsnivå med att ha roligt tillsammans med 
kollegorna.  
 
Anställningsvillkor: 
Tillträde:   Efter överenskommelse 
Typ av anställning: Tillsvidareanställning, heltid 
Lön:  Efter överenskommelse 
Placering:  Uppsala 
 
Ytterligare information om tjänsten lämnas av VD, Björn Holmstedt 0735-44 03 76 
 
 
Ansökan innehållande CV och en kortare beskrivning av vem du är skickas till: 
bjorn.holmstedt@crux.se senast den 2017-03-20.  
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