
             

 

 

Vill du vara vårt ansikte utåt mot våra kunder? 

Vi söker fältsäljare Region Väst till Fiskeriet! 

Har du ett intresse för sjömat samt gillar försäljning och att på olika sätt göra skillnad? 

Vill Du liksom vi ta reda på vart den riktiga potentialen finns?  

Fiskeriet är på en spännande seglats där vi satsar och växer på den svenska marknaden med 
målsättningen att vara ledande inom havsbaserad hållbar tillväxt i Sverige! Som en del i detta bygger 
vi nu vår egen Fältsäljarkår. Det här är en unik möjlighet att utöver att etablera ett varumärke också i 
hög grad vara med och göra skillnad på vår resa och vara en nyckelperson gentemot kund samt lyfta 
en hel kategori i handeln! 

I rollen som säljare hos oss ska du skapa, driva samt utveckla nya kundrelationer och lönsam 
försäljning inom ditt eget säljdistrikt. Tjänsten innebär daglig kontakt och uppsökande försäljning med 
befintliga och potentiella kunder inom dagligvaruhandeln. Du ansvarar för att nå dina försäljnings,-
lönsamhets - och aktivitetsmål. Du ingår i ett team som tillsammans ansvarar för bolagets försäljning 
av färsk fisk, skaldjur och övriga sjömatsprodukter. Du rapporterar till Fältförsäljningschef Sverige.  
 
Varför jobba på Fiskeriet? 

• Vi tar samhälls- och miljöansvar 

• Vi arbetar med hållbart fiske 

• Vi utvecklar både människor och affärer 
  
Vi söker Dig som har; 

▪ Gymnasial utbildning 
▪ Mycket goda säljkunskaper och erfarenheter av försäljning till dagligvaruhandeln 
▪ Meriter och säljerfarenhet från sjömatskategorin eller färskvaror 
▪ Hungern, drivkraften, viljan och energin till att se vart potentialen finns 
▪ Förmågan att ta ett helhetsansvar  
▪ Ekonomisk förståelse 
▪ Officepaketets kunskaper 
▪ En stor passion för mat, inte minst en stor kärlek till sjömat! 

  
Vi söker dig som vill; 

• Jobba med försäljning 
o Motiveras av att utveckla och driva lönsamma affärer och kundrelationer 
o Jobba målinriktat 

• Ingå i ett vinnande team 
o Gillar att samarbeta för att hitta lösningar, tar i när och var det behövs 
o Kan kommunicera med alla typer av målgrupper 

• Jobba strukturerat 
o Är självständig och har förmågan att prioritera 
o Gillar att ta egna initiativ 

 
Vi söker dig som gillar och uppskattar; 

• Transparens i siffror 

• Tävlingsmomentet 

• Coaching och feedback 
  
 

 



Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid med placering i Göteborg med omnejd.. 

Låter detta intressant och vill du bli en del av vårt säljteam? Vi ser fram emot din ansökan så snart 
som möjligt då urval sker löpande, CV och personligt brev skickas till rekrytering@fiskeriet.se 
 
Skriv i ämnesraden ”Ansökan Fältsäljare Fiskeriet Region Väst” 
 
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Tommy Adnell på mobil 072-9610778 

 
Varmt välkommen med din ansökan! 
 
 
Om Fiskeriet 
Fiskeriet Sverige AB säljer, marknadsför och distribuerar färska och frysta fisk- och skaldjursprodukter 
till dagligvaruhandeln. Vår affärsidé att vara en komplett sjömatsleverantör med visionen att skapa 
havsbaserad hållbar tillväxt genom vårt eget varumärke ”Fiskeriet” med mål att vara en ledande 
kategorikapten inom sjömat i den svenska dagligvaruhandeln. Vi tror på en bättre värld genom kärlek 
till sjömat. Vi är en del av den ledande sjömatskoncernen Insula AS som med sina 20 bolag i Norden 
har över 1000 anställda och en omsättning 2018 på NOK 5,5 mrd. Läs mer om oss på 
www.fiskeriet.se.eller www.insula.se 
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