
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waldmann är ett familjeföretag som grundades 1928 i Schwarzwald i södra Tyskland och leds 
idag av fjärde generationen, med Christoph Waldmann vid rodret. 
Vi har produktion i 4 olika länder, egna bolag i 10 länder och ett partnernätverk som sträcker sig 
över hela världen. 
 
Varumärket Waldmann är synonymt med högkvalitativ, innovativ och optimal belysning för 
arbetsplats, hall och maskin. 
Våra belysningslösningar har ett enda mål - att hjälpa våra kunder uppnå bästa tänkbara 
arbetsförhållanden med tanke på produktivitet, kvalitetskontroll, säkerhet och hälsa men också 
energibesparingar.  

 
Waldmann koncernen har:  
Antal anställda: 

 
 
ca 900 världen över 

Omsättning: 116 miljoner euro (2021)  
 
 
 
 

 
 
 
 

söker ACCOUNT MANAGER till Distrikt Norr  



Arbetsuppgifter 

Vi söker säljare till distrikt Norr, vilket innefattar ett område som sträcker sig primärt från Sundsvall 
till Luleå, men även inåt landet.  
 
Rollen innebär att du i första hand kommer att bearbeta och supporta industriföretag, 
elinstallatörer samt grossister. Du utvecklar nya och expanderar gamla relationer.  
Vårt deltagande vid lokala mässor är en utmärkt plats för att odla dessa kontakter och att 
marknadsföra varumärket. 
Området är ett oskrivet blad där du får bli författaren. 
 
Exempel på applikationsområden/referenser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Placering 

Tjänsten utgår hemifrån men vi räknar med att du kommer spendera en hel del tid hos kunder och 
på vägarna.  
Vi tror därför att lämplig bostadsort är någonstans centralt placerat i distriktet.   
 

Din profil 
Till rollen som säljare söker vi dig som lockas av att vara en del av ett välkomnade och 
framgångsrikt team, som genomsyras av bland annat samarbete, engagemang, inspiration och 
glädje. Vidare ser vi att du: 
 

• Har erfarenhet av B2B försäljning och helst bearbetat industri-, maskin- och 
verkstadskunder i distriktet.  

• Erfarenhet av belysning är ett plus men inget krav, vi älskar att lära ut om belysning så den 
kunskapen kommer du få av dina erfarna framtida kollegor både i Sverige och i Tyskland  

• Har förmågan att vårda och utveckla goda och långsiktiga affärsrelationer 

• Har ett stort engagemang och jobbar både strukturerat och självständigt  

• Är resultat- och lösningsorienterad 

• Innehar B-körkort 

• Behärskar engelska i tal och skrift då du ibland kommer att ha direktkontakt med våra 
kollegor i Tyskland eller Schweiz 

• Har god vana av MS Office / Office 365 
 

Vi erbjuder 

• Marknadsmässig lön samt bonus 

• Tjänstebil  

• Utrustning för ditt dagliga arbete såsom dator, mobil etc. 

• Förmåner som Rikskortet, generöst friskvårdsbidrag samt tillgång till företagshälsovård 
 

 
Kanske jobbar du just nu hos en elgrossist, servicetekniker eller har bakgrund som elinstallatör 
och är redo för nästa steg i din karriär. Intervjuer kommer hållas löpande. 
 
Tveka inte att höra av dig till a.santmarie@waldmann.com  

mailto:a.santmarie@waldmann.com

