Fé Sweden AB söker en

MARKNADSINRIKTAD OCH MODEINTRESSERAD
SÄLJARE/KUNDANSVARIG TILL VÄSTRA/MELLANSVERIGE
Fé Sweden startades 2008 och är ett ungt, mycket expansivt grossistföretag inom accessoar och klädbranschen.
Vi har två starka varumärken; Vintage by Fé inriktat på damkonfektion samt Nic & Mel inriktat på herraccessoarer. I dagsläget har vi ca 150 återförsäljare i Sverige och ca 50 återförsäljare runt om i Europa.
Våra kunder är företrädesvis klädbutiker, klockbutiker samt telecombutiker.

BESKRIVNING AV TJÄNST

Vi utökar nu vår sälj/marknadsavdelning och söker därför en öppen, positiv och drivande säljare/kundoch marknadsansvarig som brinner för mode och försäljning. Ditt fokus ligger på att etablera nya
kunder samt upprätthålla ett nära och gott samarbete med befintliga kunder i västra/mellansverige.

VI SER HELST ATT
•
•
•
•

Du har minst 2 års erfarenhet som utesäljare, företrädelsevis från leverantörsledet eller dagligvaruhandeln med dokumenterat goda resultat. Du är 25-35 år.
Du har kunskap om och ett stort intresse för modebranschen och produkterna vi erbjuder.
Du är van vid budgetansvar och att jobba hårt mot uppsatta mål.
Du är en relationsbyggande och förtroendeingivande person med affärssinne som trivs bäst i
mötet med kunden.

Som säljare på Fé Sweden AB blir du ansvarig för införsäljning av 2-4 kollektioner per år av vårt dammärke Vintage by Fé och försäljning av vårt herrmärke Nic & Mel med accessoarer.
Dina arbetsuppgifter innefattar även planering och uppföljning av kampanjer, skyltning/styling med våra
produkter hos våra återförsäljare, nykundsbearbetning, orderhantering, inledning av samarbeten med
bloggare, planering av kampanjer på vår hemsida. Har du tidigare arbetat med marknadsföring/sociala
medier/e-handel ser vi det som en fördel. Periodvis innebär tjänsten många resor och även en del övernattningar.

Vi erbjuder ett varierande och fritt arbete med många kontaktytor och stort eget ansvar. Du blir en viktig
ambassadör för Fé Sweden AB som designar och producerar varumärkena Vintage by Fé och Nic & Mel.
Du ser långsiktigt på tjänsten och vi ser att du är bosatt inom ditt distriktsområde eftersom du
kommer att utgå från vårt kontor i Göteborg. Tjänsten är på heltid och det utgår fast lön + provision.
Krav : B-körkort. Tillgång till egen bil ses som en fördel.

STÄMMER OVANSTÅENDE IN PÅ DIG?
DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN ATT SKICKA IN DIN ANSÖKAN INNEHÅLLANDES ETT PERSONLIGT BREV, MERITFÖRTECKNING
OCH FOTO TILL nic@nicandmel.com
Sista ansökningsdag: 2014-11-30
Tillträde: januari-februari 2015

