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OM OSS
Tree of Pets är ett privatägt aktiebolag som grundades 1986. Vi har stor passion för det vi gör, har 
roligt medan vi gör det och är aldrig nöjda! Vi förväntar oss alltid det bästa från alla och i allt vi gör.  
Vi distribuerar endast högkvalitetsprodukter och gör det via zoofackhandeln och veterinärkliniker. 
Våra varumärken är bl.a. Eukanuba, Iams, Orijen, Acana, Earth Rated samt Ever Clean.  
Läs mer på www.treeofpets.se

ARBETSUPPGIFTER
Du får ansvaret att inom ett eget distrikt sälja och marknadsföra våra kvalitetsprodukter för 
husdjur till zoofackhandeln och veterinärkliniker. Som säljare ansvarar du för att planera ditt 
säljarbete, presentera kampanjer och nyheter samt organisera kundträffar, utbildning/information 
och uppföljning. Ditt praktiska arbete innebär att besöka kunder och att göra våra produkter 
lättillgängliga för konsumenten. Du arbetar med hyllplacering, exponering och ombyggnader i butik. 
Du skapar långsiktiga relationer och tillsammans med kunden planerar du arbetet i syfte att främja 
försäljningen mot konsument för att bidra till butikens ökade lönsamhet. Med vårt framgångsrika 
säljkoncept, arbetar du strukturerat och effektivt mot uppsatta mål.  
 
Vi erbjuder även: 
- Heltid
- Hög fast månadslön + bonus
- Tjänstebil, idag Mercedes av senaste modell
- Frihet under ansvar

DIN PROFIL
Som person älskar du att sälja. Du är energisk, har en egen stark drivkraft och är resultatinriktad i 
ditt arbete. Du har erfarenhet av sälj, helst från konsumentvarubranschen eller som fältsäljare och 
tycker om att jobba självständigt. God datorvana, gymnasieexamen och körkort är andra krav.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Rekrytering sker via rekryteringsverktyget instnt. Ladda ner appen i iOS AppStore eller Android 
Google Play store, använd kod CBAA82 för att logga in och följ instruktionerna. Efter en 
urvalsprocess kontaktar vi de som går vidare till nästa steg (istället för tredje steget) som är en 
personlig intervju på plats i Täby, Stockholm. Vi arbetar med löpande urval. 

 Är du vår nya fältsäljare?
Till vårt försäljningsdistrikt i Dalarna och Gävleborg söker vi en driven  
och resultatinriktad fältsäljare. Du bor i distriktet och kommer att ingå 

 i ett team av målinriktade och passionerade människor i hela Sverige.


