Svensk Cater är en av Sveriges ledande grossistföretag med kunder inom restaurang- och offentlig måltidsservice. Vi är rikstäckande och finns på 16 orter, från Luleå i norr till Malmö i syd. Ett starkt, lokalt engagemang är vårt signum. Vår ambition är att vara en flexibel partner som förutom god service ger våra kunder
mervärden, lönsamhet och omtanke. Vår ägare är Euro Cater A/S och i samma koncern ingår även Dansk
Cater. Läs mer på svenskcarter.se

Svensk Cater i Stocholm söker 1 matkunnig

Innesäljare
Som en del i vår expansion söker
vi nu en affärskunnig, serviceinriktad, målmedveten och
matintresserad innesäljare till
Stockholm.
Vi vill nu stärka vår säljorganisation och söker
därför en ny medarbetare till vårt team med
tillträde snarast.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara
försäljning via telefon, ordermottagning samt
utveckling av befintlig kundstock.
Du kommer att arbeta i en vass säljorganisation med kompetenta medarbetare som stöd.
Din bakgrund
Vi söker en driven person som har tidigare
erfarenhet från restaurangbranschen eller
annat försäljnings-/serviceyrke.
Som person är du serviceinriktad, noggrann
och trivs med ett högt tempo. Det är ett plus
om du har bred kunskap inom mat och dryck.
Utöver detta har du en god samarbetsförmåga

och du värdesätter en god relation med såväl
kollegor som kunder.
Du har god datavana och hanterar svenska och
engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga
egenskaper och att du är en god representant för
kund och företaget.
Arbetet är förlagt på vardagar och dagtid med
tillträde snarast. Tjänsten är på 100 %. med
provanställning som kan leda till en fast tjänst.
Arbetstiderna kan variera mellan 07:00 – 20:00
Låter detta som något för dig? Skicka din
ansökan, som ska innehålla uppdaterat CV
och personligt brev, senast den 18/3 till
martin.vikokel@svenskcater.se
För mer info om tjänsten:
Martin Vikokel, Säljchef
E-post: martin.vikokel@svenskcater.se

