
 

Bergteamet AB etablerades 1999 och är alltjämt ett av skandinavens största entreprenadföretag inom bergarbete under 

jord. Våra uppdrag omfattar i huvudsak schaktarbeten, bergförstärkning, ort-, ramp- och tunneldrivning samt 

raiseboring. Vi är för närvarande ca 200 anställda och omsätter ca 500 Mkr.  

 

Bergteamet söker  

Sales Manager 

Som Sales Manager är ditt primära ansvar försäljning, affärsutveckling och kalkylering. Din viktigaste 

uppgift är att identifiera kundens behov och tillsammans med våra specialister, hitta den bästa 

lösningen. Du kommer även att ansvara över vår säljavdelning och ha ett stort ansvar över vårt 

arbete med att ta fram bästa lösningen till våra kunder.    

Vem är du 

Som person är du driven, prestigelös och strukturerad. Du har en god kommunikativ förmåga i både 

tal och skrift. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och en god känsla för service och samarbete 

med såväl kollegor som kunder. Du tar ansvar för ditt arbete och är inte rädd för att kavla upp 

ärmarna och hugga i där det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.  

Kvalifikationer 

Du har kunskaper om kalkylering och projektstyrning, vana med kundkontakter och vana vid 

genomförande av projekt. Har goda kunskaper i Microsoft Office och vana att arbeta med 

datasystem. Du kommer ansvara för prognos, avstämning och uppföljning inom din avdelning. 

Tidigare arbete med försäljning, projektledning och ledarskap inom bergentreprenad eller liknande 

är meriterande.  

Krav på B-körkort, samt att du behärskar både engelska och svenska i tal och skrift.  

Tjänsten är på heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. 

Resor förekommer i tjänsten. 

Personalansvar ingår i tjänsten. 

Skicka din ansökan märkt med Sales2019 med e-post till: cv@bergteamet.se 

Välkommen till en driven expansiv organisation med stor innovationskraft! 

Vi vill ha din ansökan senast 2019-02-24 

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan 

ansökningstiden har gått ut.  

Frågor angående din ansökan besvaras av Sandra Granström, 0910-73 43 02, 

sandra.granstrom@bergteamet.se  

Försäljning av annons- och rekryteringstjänster undanbedes. 
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