
 

 

Vi bygger vidare i en kraftig expansion och söker därför 

Utesäljare till HydSupply AB – Norrlandskusten   

Om företaget 

Hydsupply erbjuder service och support, förebyggande underhåll och optimering av din produktion 

med noga utvalda originalkomponenter från marknadens mest välrenommerade leverantörer. Vi är 

officiell partners till Bosch Rexroth, Danfoss, Parker, Festo, Scandreco och Black Bruin.  

Våra tekniker och utvecklare tillhör Nordens bästa inom hydraulik och pneumatik med tillhörande 

elektronik samt övrig industriautomation. Vi har kontor, serviceställen, fälttekniker och 

testanläggningar över hela Sverige och Finland – alltid nära dig – och är snabbt på plats, oavsett var 

du har din verksamhet.  

Varje dag strävar vi efter att erbjuda våra kunder Sveriges bästa företagspartner inom industriell 

automation.  

HydSupply är en del av Volito Automation, en företagsgrupp bestående av kunskapsintensiva bolag 

inom industriell automation, med verksamheter i Sverige, Finland och Norge.  

 

Dina ansvarsområden 

Som utesäljare är du en nyckelperson för företaget och i ditt arbete har du ansvar för att skapa 

förtroende för företaget och företagets produkter hos våra befintliga och potentiella kunder. Du 

ansvarar för hela säljprocessen från första kundkontakt till avslutad affär med allt vad det innebär i 

form av att söka upp kunder, presentera företaget och produkterna.  

Profil 

För att passa i rollen som utesäljare hos HydSupply är du en drivande och flexibel person som alltid 

sätter kunden främst. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av försäljning mot industri. Du är 

van vid självständigt arbete och har god förmåga att söka den information som krävs och driva dina 

egna kundärenden. Du har en självklar affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se möjligheter. 

Vidare är du bekväm med affärssystem som Pyramid eller liknande och du är van att jobba i Office-

paketet. Då jobbet till stor del innebär mycket kundkontakt med både svenska och utländska kunder 

hanterar du både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. B-körkort är ett krav. 

Välkommen att skicka in din ansökan till jobb@hydsupply.se märkt med Utesäljare 

Norrlandskusten eller kontakta platschef Örnsköldsvik Hans Nordin 0660-26 64 91 eller platschef 

Skellefteå Ulf Domeij 0910-72 55 81 för mer information. 

Urval sker löpande  
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