
 
Innesälj/Key Account 
Vi söker nu en ny medarbetare på hel- eller deltid på vikariat med 
möjlighet till tillsvidareanställning. Möjlig start november 2018. 

Arbetsbeskrivning;  

• Innesäljare med fokus på offertskrivning och ordermottagning. 
Ansvara för företagets inkorg och öppna kursverksamhet. Stötta 
kollegor i deras uppdrag och vara ledande.  
 

• Visning och implementering av vårt kompetenssystem hos kund, 
helhetsansvar för vårt arbete som extern utbildningsavdelning, 
kompetenskartläggning på uppdrag och förmåga att skapa nya 
uppdrag.  

Är det dig vi söker?  
0155-20 10 00 | info@blommenhofutbildning.se 
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Får man ha roligt på jobbet? 
Hos oss får du ett varierande och kreativt arbete med möjlighet till personlig utveckling,  

god mat och att ha roligt på arbetstid. Du kommer till ett etablerat utbildningsföretag och gott 
rykte och upparbetade system och rutiner för utbildningshantering. Vi erbjuder hårt arbete, 
flexibla arbetstider, frihet under ansvar och kontakt med fantastiska kunder i hela Sverige. 

Vårt mål är att du ska känna dig stolt! 

En dag på jobbet 
Ordermottagning 

Boka upp utbildare, lokal och måltider 

Skicka bokningsöverenskommelser 

Noggrann 

Snabb 

Positiv 

Telefonförsäljning 

Mailutskick 3 ggr per vecka 

Lägga upp nya kurser på hemsidan 

Arbeta självständigt 

Kul om du kan eller är intresserad av ord och bild 

Körkort 

Avsluta affärer och skriva avtal 

Vara projektledare i nya uppdrag såsom visning och implementering av kompetenssystem, 
etablering av ny kund där Blommenhof Utbildning är extern utbildningsavdelning, 

kartläggning av företagets kompetenser etc. 

Gillar att slutföra uppgifter 

Vill se helheten 

Skapar trivsel och delaktighet 

Gillar du kaffe? 
Skicka ansökan till info@blommenhofutbildning.se eller ring 0155-20 10 00 
 
Blommenhof Utbildning är idag 3,5 heltidsanställda med en omsättning på nära 5 
miljoner. Vi har varit verksamma sedan 2005 med att hjälpa företag och organisationer i 
Sverige att hitta rätt utbildning och utveckling. Affärsidén är att ge utbildningsservice för 
att skapa trygghet, spara tid och ge ökad lönsamhet för våra kunder.  
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