
 
 

Swisslog designar, utvecklar och levererar marknadens bästa automationslösningar 
till framsynta sjukhus, lager- och distributionscentraler. Vi erbjuder integrerade 
system och tjänster från en enda källa – från rådgivning och design till 
implementering och livslång kundservice. Bakom företagets succé finns ca 2 500 
anställda runt om i världen som hjälper kunder i mer än 50 länder. Huvudkontoret 
finns i Buchs/Aarau, Schweiz. Swisslog finns på den nordiska marknaden som en 
stark lokal aktör med ca 350 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Besök 
oss gärna på www.swisslog.com/wds_sverige. Swisslog är en del av KUKA-
gruppen, en ledande global leverantör av intelligenta automationslösningar. 
www.kuka.com. 
 

Swisslog söker en Sales Manager till Göteborg 
 
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt framgångsrika säljteam.  
Som säljare hos oss kommer du aktivt att bearbeta nya och befintliga kunder i 
Sverige. Tjänsten innefattar eget kund- och säljansvar med egen budget.  
Bearbetningen sker via kundbesök, mässor, kundseminarium och kundevent. Till ditt 
förfogande finns en kunnig organisation som stöttar dig i ditt arbete. 
 
Då Swisslogs affärer och projekt är komplexa, lösningsorienterade och relativt långa 
är det viktigt att vara uthållig och förstå affärsprocessens alla steg. 
 
Vi prioriterar följande erfarenheter och egenskaper: 

 
Ø Förmåga att finna nya affärer/kunder samt att driva lite längre och komplexa 

säljprocesser 
Ø Har stor förståelse för kundens affärer och utmaningar 
Ø Duktig på att presentera tekniska lösningar från ett affärsmässigt perspektiv 
Ø Erfarenhet av försäljning av teknisk karaktär eller annan lösningsförsäljning 
Ø Teknisk förståelse och intresse  
Ø Förmåga att kommunicera på flera nivåer hos kunder 

 
Vi erbjuder ett utvecklande och intressant arbete i ett av de marknadsledande 
bolagen i branschen med ambitiösa tillväxtmål och med starka och långa relationer 
till sina kunder. 
Det är viktigt för Swisslog att ha medarbetare som trivs och presterar bra och därför 
erbjuds kunskapsmässig och personlig vidareutveckling och tjänsten erbjuder goda 
utrymmen för egen handlingskraft inom givna ramar. Du kommer att utgå från 
kontoret i Partille. 
I denna rekrytering samarbetar vi med CT Imago. 
För mer information, vänligen kontakta rekryteringskonsult Johan Örtendahl på 0709-
95 23 20 
Välkommen med din ansökan! 


