Ulinco AB är en underleverantör till tillverkande industri.
Bolaget är experter inom kundspecifika gummikomponenter och erbjuder stöd i hela processen från design av
verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Vi erbjuder
även ett eget standardsortiment av gummikomponenter direkt från vårt lager. Besök oss på www.ulinco.se
Ulinco koncernen har lång erfarenhet som leverantör av gummiprodukter och gummitekniska lösningar till
krävande kunder inom Nordisk industri. Koncernen är familjeägd och har med sin bas i Goteborg ca 25 anställda.
Ulinco erbjuder ansvarsfulla och långsiktiga lösningar till sina kunder. Koncernen är certifierad enligt ISO 9001, ISO
14001 samt OHSAS 18001. Verksamheten finns samlad i egna lokaler i Landvetter strax utanför Göteborg.

ULINCO AB söker:

SÄLJARE/KUNDANSVARIG
som med entreprenörsanda och kundfokus vidareutvecklar vår försäljning mot
tillverkande industri
Om oss
Vi är ett mindre team där varje person har en direkt verkan på resultatet. Vi värdesätter egenskaper
såsom handlingskraft, initiativförmåga och ett stort ansvarstagande.
Våra kunder finns inom exempelvis Tunga fordon, Marin, Energi, Maskinbyggare, VVS-teknik samt
många andra segment. Vi har lång historik med en stor mängd kunder och kontaktytor som kan
vidareutvecklas.
Vi erbjuder en plats i en flexibel organisation, med korta beslutsvägar, samt goda utvecklings-möjligheter.
Vi befinner oss i ett expansivt skede och söker därför dig som vill vara med och ta verksamheten vidare.
Ansvar och arbetsuppgifter
Du ansvarar för att försäljningen vidareutvecklas enligt satta mål och att vi tar tillvara på våra möjligheter
att tillföra värde hos våra kunder.
Du arbetar som kundansvarig mot en mängd befintliga kunder i Norden och vidareutvecklar dessa. Du
kommer även att utveckla vilande och potentiella kunder inom de segment som vi prioriterar. Du
spenderar större delen av din tid ute hos kund.
Du har kommersiell läggning och teknisk nyfikenhet inför olika typer av verksamheter och applikationer.
Du ser möjligheter och trivs när du är ute hos kund oavsett avdelning/kontaktyta.
Arbetet är mycket varierande och självständigt; styrt av våra kunders behov och önskemål.
Kvalifikationer

Svenska och Engelska i tal och skrift

God erfarenhet från försäljning/kundansvarig

Erfarenhet från underleverantörsledet till tillverkande industrin

God förståelse av fordonsindustrin kravställningar på komponentleverantörer

Ett positivt mindset och en vilja att driva och påverka
Meriterande är

Erfarenhet av polymera/gummi material

Förståelse runt verktygskonstruktion
Ansökan skickas via:
e-mail till:
jobb@ulinco.se
Märk ansökan ”Säljare/Kundansvarig”. Ansökningarna bearbetas löpande.
Har du några frågor är du välkommen att ringa vår VD Lars Ulin på telefonnummer 031-7485523.

