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Har du ett intresse hur byggsektorn kan bli mer hållbar och vill arbeta med växtsystem som ger 
grönare städer? Vi på Veg Tech är marknadsledande inom vegetationsteknik och hjälper våra kunder 
att skapa grönare, vackrare och mer naturliga omgivningar och vi söker: 
 

Teknisk säljare - Gröna tak 
Stockholm 
 

Vi erbjuder 
Ett varierande och spännande arbete där du ansvarar för att erbjuda kunder marknadens ledande 
lösningar inom gröna tak och fasader. Hos oss på Veg Tech blir du en del av ett trevligt säljteam med 
hög kompetens och kunskap inom området. 
 
Om arbetet 
Du kommer att bearbeta och vårda relationer för såväl nya som befintliga kunder, vilket innebär 
många spännande möten och relationer. Våra kunder är främst bygg- och takentreprenörer men även 
konsulter, arkitekter, fastighetsbolag och kommuner. Du kommer självständigt att driva försäljningen 
till nya höjder i din region. Placering enligt överenskommelse i Stockholm/Mälardalen-området. 
 
Vem tror vi att du är? 

• har en dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom byggsektorn 
• har erfarenhet och förståelse av byggprocesser 
• kan ritningsläsning och kalkylering samt har god datavana 
• behärskar svenska och engelska i tal och skrift 
• innehar B-körkort 

Vi tror att du är en målinriktad och engagerad person som gillar att bygga relationer. Du har lätt för att 
förstå kunders behov och utifrån det erbjuda den bästa systemlösningen. Du är van vid att arbeta 
självständigt men är även en god lagspelare som ser nyttan med hela företaget. För rätt person finns 
det möjligheter till utveckling och ett riktigt roligt arbete! 
 
Har vi fångat ditt intresse? 
Skicka in din ansökan till johan.ljungberg@vegtech.se så snart som möjligt då urvalsprocessen sker 
löpande. Vid frågor kontakta Johan Ljungberg på 0708-14 80 05. Välkommen med din ansökan. 
 
Om Veg Tech  
Veg Tech AB är en ledande leverantör av vegetationsteknik med ca 150 Mkr i omsättning och ett 45-tal 
hängivna medarbetare! Det går bra för oss och vi satsar nu ordentligt på att ta nästa steg i vår 
utveckling. Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? Läs mer på: vegtech.se, #vegtechab  
Se vår film: https://youtu.be/PR4vAK50kSk  

mailto:johan.ljungberg@vegtech.se
https://youtu.be/PR4vAK50kSk

