Tubman AB grundades 1973. Tiden står inte stilla – inte vi heller. Genom
hög kvalitet, service och god kompetens vill vi ge våra nordiska kunder och
slutanvändare den bästa totalekonomin, nu och i framtiden. Vi tillhandahåller special- och nischprodukter som är miljödeklarerade samt teknisk
support inom VA och VVS. Vi är ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)
certifierade av Nordisk Certifiering.

Vill du bli Sveriges bästa VA-säljare?
Bra, då är du rätt för oss! Vi söker dig som:
• Vill ta stort eget ansvar för försäljning och marknadsföring av
marknadsledande, nischade VA-produkter med fokus på markförlagda
rörsystem och ventiler i segjärn.
• Vill ha utmanande mål, ett flexibelt arbete och självständiga arbetsuppgifter på en växande marknad.
• Vill bearbeta konsulter, kommuner och grossister
För att söka den här tjänsten behöver du ha:
• Branscherfarenhet inom VA
• Erfarenhet av fältförsäljning med dokumenterat goda säljresultat
• Lätt för att bygga långvariga relationer
• Viss fallenhet för administration, ordning och reda
• Flexibel, lösningsinriktad approach och en stark social ådra
• Starkt eget driv och förmågan att arbeta självständigt, systematiskt
och målinriktat
Tubman är ledande på markförlagda rörsystem i segjärn för vatten och
avlopp i Sverige. Marknaden för segjärn ökar ständigt då fler och fler
kommuner ökar andelen segjärn i sina system för att säkerställa längsta
möjliga livslängd i mark och förbättra totalekonomin i projekten.
Produktportföljen för rollen som VA-säljare består till största delen av
Saint Gobain PAM’s världsledande produkter, för vilka vi är exklusiv
representant på den svenska marknaden.
Rollen innebär resor, samt kontinuerligt arbete i fält hos våra kunder.
Vi sitter i trevliga lokaler i Gustavsberg på Värmdö strax utanför
Stockholm, men arbetsområdet är hela Sverige och placeringsort
diskuteras beroende på sökande.
Frågor angående tjänsten besvaras av affärsområdeschef
Tommy Ståhl på tel: 070-655 87 64.
Välkommen att skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till:
tommy.stahl@tubman.se senast 2018-08-31.
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