Vi söker en innesäljare till vår sälj- & supportavdelning!
J. Kraft Group AB grundades 1991 och är en ledande leverantör inom hudvårds- och hårvårdsbranschen.
Våra kontorslokaler är belägna i centrala Malmö och på Östermalm i Stockholm. Kraft Group distribuerar
varumärken inom hud, hår och makeup. I vår portfölj finns följande varumärken: Bioline, Medik8,
Comfort Zone, Skin Regimen, Universkin, PÜR Cosmetics, Davines, Unite, LabelM, GO247, Graham Hill och
Marc Inbane. Våra kunder är skönhetssalonger, frisörer och spa. Vi äger och driver även med fyra
hudvårdssalonger, Len Hud, i Malmö, Lund, Helsingborg och Borås. Den samlade omsättningen är ca 100
miljoner med ca 60 medarbetare. Mer om Kraft Group kan du läsa på www.kraftgroup.se.
Är du utbildad hudterapeut och samtidigt serviceminded ut i fingerspetsarna?
Vi söker dig som älskar att sälja och ge kundsupport av högsta kvalitet, främst via telefon. Du kommer
att vara kundernas första kontaktperson inhouse där du via samtal och mail informerar om kampanjer,
ger säljtips och råd, tar emot order samt tillhandhåller aktuell information. Din främsta arbetsuppgift är
att aktivt kontakta våra kunder via telefon, hjälpa kunderna i smått och stort, men också vara behjälplig
vid kundreskontra och samt övrigt förekommande administrativa uppgifter, exempelvis posthantering. Du
blir en viktig del i vårt team i Malmö och vi ser att du har en positiv attityd och kan ge service i
toppklass. Det krävs att du är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer.
Kraft Group söker dig som:
• Är utbildad hudterapeut.
• Har minst 3 års erfarenhet med säljrelaterade arbetsuppgifter.
• Är en inspirerande person med mycket engagemang.
• Är noggrann och ansvarfull.
• Har arbetat med Microsoft Office (Word, Excel och Powerpoint).
• Behärskar engelska i tal och skrift.
Kraft Group erbjuder dig:
• Ett utvecklande arbete med starka och etablerade varumärken.
• Varumärken i toppklass med lång erfarenhet av behandlingar och hemmaprodukter.
• En organisation där du har möjlighet att påverka utvecklingen.
Tjänsten: Heltid 100% tillsvidaretjänst med provanställning.
Bostadsområde: Malmö med omnejd.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan, innehållande CV och personligt brev till louise.berntorp@jkraft.se. Din ansökan vill vi
ha så snart som möjligt men senast den 31 januari 2019. Ange ”innesäljare” i ämnesraden vid ansökan.
Har du frågor om tjänsten kontakta louise.berntorp@jkraft.se. Urval och intervjuer sker löpande och
tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kraft Group: Kalendegatan 25, 211 35 Malmö. Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm. 040-23 20 90, info@jkraft.se.

