
 

 

Renall är ett miljöserviceföretag som utför tjänster inom avfall, återvinning, miljökonsult, 
jordtillverkning, bygglogistik, slamsugning och avloppsspolning, kranbils- och 
maskintjänster åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi är ca 160 anställda, med 
kontor i Norrköping, Linköping och Örebro. Vi växer och har nu behov av en ny säljare. 
Placeringsort för detta uppdrag är Örebro. 

  

Är Du Renalls nya säljare i Örebro? 
 
Nu söker vi på Renall en driven och resultatinriktad Säljare! Är du en person som drivs av 
att göra affärer, identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter? Då kan du vara vår nästa 
kollega!  
 
Som Säljare hos oss får du en viktig roll och bidrar direkt till företagets utveckling och 
resultat. Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kundkontakt till avtalssignering 
och efterföljande arbete med att säkerställa att vi levererar den service och kvalitet som 
kunden önskar. Vidare ansvarar du, tillsammans med vårt säljteam, för befintliga kunder, 
samt att identifiera nya kunder och affärsmöjligheter.  
 
Vem är du?  
Du är en serviceinriktad, lyhörd och prestigelös person, som kan se varje kunds unika 
behov. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor och brinner för att ge bästa 
tänkbara service till våra kunder. Du har en naturlig förmåga att skapa relationer och 
bygga nätverk såväl internt som externt. Du lägger stor vikt vid kundens behov och 
nöjdhet. Vi ser även att du är lösningsorienterad, kreativ och har ett brinnande intresse 
för att göra affärer. Du behöver även vara stresstålig, ordningsam och trivas med att ha 
många bollar i luften.  

 
Skallkrav: 
 
• En gymnasial utbildning 
• Dokumenterad framgång och erfarenhet av tjänsteförsäljning mot företag 
• Lokalkännedom inom regionen 
• God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift  
• Goda datorkunskaper inom Officepaketet  
• B-körkort  

 
Meriterande:  
 
• Miljöintresse 
• Branscherfarenhet 
• God kommunikationsförmåga i Engelska, både i tal och skrift  
• Vana av att arbeta i CRM system, affärssystem eller liknande verksamhetssystem 

 
 
Passar detta in på dig? Är du intresserad? Skicka in din ansökan till ansokan@renall.se, 
märk ansökan med ”Säljare”. 
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