VI REKRYTERAR FÖR
NÄSTA STEG!
BRANSCHKEDJAN 4SIGN SAMMANFÖR DEN KOMPETENS OCH
PRODUKTIONSKRAFT SOM FINNS.

Det ger 4Sign en unik möjlighet att kunna
tillverka allt från “enkel” folieskuren text till
landsomfattande omprofileringar.
4Signs geografiska närvaro gör det också
möjligt att utföra monteringsuppdrag med
stor geografisk spridning.
Genom att samordna inköp av det material som behövs för tillverkning av olika
budskapsbärare (plåt, folie, printmedia
mm), får 4Sign en inköpsvolym som ger
våra leverantörer möjlighet att teckna
fördelaktiga avtal rörande såväl priser som
övrig hantering.
En nära diskussion med leverantören säkerställer exempelvis att det grundmaterial
som används i tillverkningen av produkten
har de absolut bästa egenskaperna för det
aktuella användningsområdet. 4Sign´s nära
samarbete med kedjans avtalsleverantörer
får effekter som märks även för dig som
kund.
Ett bra lag kräver samspel. I 4Sign finns en
central administration och projektledning,
som arbetar med att utveckla kedjan. Under
gemensamma aktiviteter genomför vi
såväl kompetenshöjande utbildningar som
relationsstärkande kickoffer.
Syftet är att 4Sign ska vara ett lag som
spelar professionellt och når det mål du som
kund önskar.
Välkommen att använda vår portal som
ett verktyg för att tillfredställa ditt behov
av budskapsbärare, vare sig du väljer en
produkt från 4Sign-sortimentet, söker ett
tillverkande företag med hjälp av kategoriregistret eller klickar på en ort nära dig på
kartan för att få vägledning genom samtal
med en 4Sign-aktör.

NU SÖKER VI I GÄVLE SÄLJARE
TILL VÅR PROFILAVDELNING

INTRESSERAD ATT INGÅ I VÅRT
SÄLJETEAM

Säljare som aktivt jobbar med B2B försäljning. Försäljning till andra företag,
kommuner, föreningar och instanser.
Säljare som huvudsak ska arbeta med
uppsökande försäljning.

Ser du det som utmanande att ingå i vår verksamhet och utveckla dig själv och oss så lämna
in en ansökan.

Ambition att inte bara sälja utan kunna
lösa kunden problem och därmed tillfredställa kundens behov. Hitta lösningar
och kreativt förmedla idéer. Ha en förmåga att få kontakt och lyssna på kundens
behov och önskemål.
Jobba i team men ändå på egen hand
samt uppnå budgeterade mål. Ta brett
ansvar för alla led i vår försäljning.
Vi söker dig som är:
# Målinriktad
# Har socialkompetens
# Har handlingskraft
# Har säljteknik
# Affärsmässig

Placeringen är i Gävle där vi idag är en
verksamhet med 16 personer och levererar
profilerande produkter och tjänster för
ca 22 milj om året.

Önskar ansökan via mejl:
michael.sjolander@4sign.se
Har du frågor eller fundering så kontakta gärna,
Michael Sjölander
michael.sjolander@4sign.se
Tel. 026-122952 (direkt)
Mobil. 070-6985008
Titta gärna vidare på vår hemsida www.4sign.se
där du kan se mer om hela vår kedjeverksamhet
men även mer om 4Sign Gävle.

