
Företagsrådgivare till Vallagruppen 

Är du intresserad av digital kommunikation och vill göra affärer med företagsledare. 
Se hit! 

Vi letar efter en serviceinriktad och driven person som vill vara en del av ett 
inspirerande företag. Vi satsar mycket på vår personal och det finns goda 
utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi arbetar aktivt med att motivera, engagera 
och inspirera vår personal på både kort och lång sikt. Fokus i vår verksamhet är 
närhet till våra kunder och att arbeta för en smartare bransch. Vi värnar om våra 
kunder och håller kundservice och eftermarknad som en väldigt viktig del i vårt 
arbete. 

Om Företaget  

Vallagruppen är utmanaren i en traditionell bransch som vill göra allt för att förenkla 
och tillföra värde för kunden. För företaget är innovation och att vara i framkant en av 
våra viktigaste framgångsfaktorer. 

Att synas och att driva trafik och med det affärer via sin webbplats blir alltmer viktigt. 
Det är idag en av företagets viktigaste kanaler. 

Genom att jobba med Local CTA skapar vi förutsättningar för ert företag att synas på 
effektivt sätt. Vi blir ert företags generering för nya och fler "lead" och ny business. 

Metoderna vi använder är rätt i tiden och effektiva. Lösningen vi erbjuder gör att vi 
skapar förutsättningarna för er att synas på bästa tänkbara sätt. Vallagruppen er 
partner för bästa Local CTA. 

 

Rollen som Företagsrådgivare 

Som en del av vårt team är du ansiktet utåt och representerar Vallagruppens 
produkter och varumärke. Du kommer spela en central roll när det gäller att 
supportera, underlätta och skapa trygghet för våra kunder. Proaktivt leta efter nya 
affärsmöjligheter på ett professionellt tillvägagångssätt. I rollen arbetar du med 
tydliga målsättningar både individuella och på gruppnivå. Arbetet präglas av att 
skapa långsiktiga relationer, både internt och externt, med en hög servicenivå i fokus. 

I rollen som företagssäljare kommer du ansvara för 

- Offert och anbud 
- Administrerar och uppdatera kundavtal 
- Sköta orderregistrering och leveransuppföljning 
- Bibehålla hög kundnöjdhet 

Vi söker dig som gillar att arbeta med problemlösning och som alltid strävar mot 
högsta möjliga kundnöjdhet där du skapar ett mervärde och fantastiska upplevelser 
för kunden. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och gillar att arbeta mot 
uppsatta mål, både individuellt och som team. Vidare är du van att arbeta med dator, 



du skriver och talar svenska obehindrat. Anställningen inleds med en utbildning för 
att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt nya arbete. 

Vill du bli en del i teamet, så vänta inte med din ansökan! 

 


