
             

 

 

Vi söker nu Innesäljare till Fiskeriet! 

 

Har du ett intresse för sjömat samt gillar försäljning? Vill du vara med på vår seglats och 
utveckla Fiskeriet på den svenska marknaden med målsättningen att vara ledande inom 
sjömat i Norden?  

I rollen som innesäljare hos oss ska du skapa, driva samt utveckla befintliga och nya kundrelationer 
samt lönsam försäljning inom säljdistriktet Region Väst. Ditt arbetsverktyg är främst telefon samt på 
sikt även personliga möten med dina kunder. Du ansvarar för att nå Dina försäljningsmål samt att nå 
antalet budgeterade säljkontakter. Du ingår i ett team som tillsammans ansvarar för bolagets 
försäljning av färsk fisk, skaldjur och övriga sjömatsprodukter. Du rapporterar till Innesäljchef.  
 
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, gärna via telefon 
▪ Meriterande om du har säljerfarenhet från sjömatskategorin och god kännedom och vana från 
branschen, ex livsmedel/dagligvaruhandeln. 
▪ Ekonomisk förståelse. 
▪ Van användare av Officepaketet 
▪ 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 tillsvidare anställning med placering på Fiskeriets kontor i Göteborg, skicka in din 
ansökan nu – det här jobbet är för dig som vill starta en spännande utvecklingsresa.  
 
CV och personligt brev skickas snarast möjligt till axel.myrhed@fiskeriet.se.  
 
Skriv i ämnesraden ”Ansökan Innesäljare Göteborg”. Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta 
Axel Myrhed på mobiltelefon 072-160 62 09. 
 

Varmt välkommen med din ansökan! 


