
Tap�o växer och söker nu en teknisk innesäljare.

Som teknisk innesäljare ansvarar du främst för att besvara tekniska förfrågningar från 
våra kunder inom svensk industri.  I arbetet ingår att skriva o�erter, kommunicera med 
våra internationella leverantörer, hantera leveranser/ ordermottagning, fakturahante-
ring samt att stötta utesäljarna. Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med vårt 
kunniga försäljningsteam. Placeringsort: Kungälv    |    Start: Snarast efter överenskommelse    |    Omfattning: Heltid

Ett �exibelt arbete i en spännande, internationell organisation! Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett innovativt företag där frihet under ansvar 
värderas högt. Arbetsgemenskap är för oss mycket viktigt! Vi är ett glatt gäng som trivs bra tillsammans och som tycker om att ha roligt på jobbet. 
 

Vi erbjuder

Du är välkommen med din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande! Skicka ditt CV och personligt brev till emelie@tap�o.com. 
För frågor om tjänsten kontakta Emelie Johansson, 0303-14050. 

TEKNISK INNESÄLJARE

Din pro�l

www.tap�o.se

Teknisk utbildning
Ett par års erfarenhet från liknande roll
Du är service- och lösningsorienterad 
Goda kunskaper i svenska och engelska 
i tal och skrift

Lagspelare med driv och stor social kompetens
God datorvana
B Körkort
För att bli framgångsrik i denna roll är det viktigt att du är 
utåtriktad, lyhörd och att du har lätt för att samarbeta.

Det är mycket meriterande om du har någon form 
av branscherfarenhet. Det är även meriterande 
om du använder CRM, som exempelvis Super O�ce. 

Om oss
Tap�o är ett svenskt, familjeägt företag som levererar pumpar och tillbehör för e�ektiv och säker vätskehantering inom modern kemi-, livs- och läkemedelsproduktion. 
Vi är Europas ledande tillverkare av tryckluftsdrivna membranpumpar och är etablerade i Sverige sedan över 35 år. Företaget har idag dotterbolag i 28 länder samt �nns 
representerade i ytterligare ett 30-tal länder. Vi är 17 anställda i Sverige och vårt kontor ligger i Kungälv, där vi även har lager och serviceverkstad. 
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