
Mammavikariat till innesälj-/supportavdelning  
(t.o.m. preliminärt 31/12-2019)

Tree of Pets är ett privatägt aktiebolag som grundades 1986. Vårt mål är att ge konsumenterna det bästa för 
deras husdjur. Vår uttalade vision är ”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 högkvalitetsprodukter av varumärkena Eukanuba, Iams, Orijen, Acana, Ever Clean, Fresh & Tidy 
och Earth Rated via zoofackhandeln och veterinärkliniker. Läs mer på www.treeofpets.se 

Tjänsten
Din huvuduppgift är att svara i telefon, sälja via telefon och klarlägga kundernas behov. Du både tar emot ordrar 
och säljer. Målet är att du, genom produktutbildning på plats och självstudier, så snabbt som möjligt ska bygga 
upp dina kunskaper. Med god produktkännedom kan du skapa merförsäljning genom att berätta om nyttan med 
det du säljer. Vi kommer att ge dig rätt verktyg för att du ska inom kort ska lära känna kunderna och lyckas i ditt 
arbete genom att skapa en affärsrelation med dem.

Arbetsuppgifter
• Ordermottagning
• Besvara kunders förfrågningar via telefon och e-post 
• Leveransbevakning
• Hantera reklamationer
• Stödja säljrepresentanterna på fältet
• Proaktivt säljande och merförsäljning

Dig vi söker
Du har ett disciplinerat och strukturerat arbetssätt. Fylld av energi och driv gillar du att tävla och ger dig helt 
enkelt inte förrän du har nått dina mål. Du drivs av viljan att alltid ha nöjda kunder, har glimten i ögat samt en 
stor portion tålamod. Kunskap i Officepaketet är ett plus, intresse för djur och en eventuell djurutbildning är även 
det meriterande. Vi uppskattar en mångkulturell miljö. För att lyckas i vårt team med trevliga och hjälpsamma 
arbetskamrater måste du vara en lagspelare, älska att prata med människor, vara flexibel, serviceinriktad och 
kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Vi erbjuder
• Ett attraktivt innesälj-/supportjobb
• Ett arbete i ett företag med starka och välkända varumärken
• Frihet under ansvar
• Moderna lokaler i Arninge, Täby
• Internutbildning inom företaget
• Möjlighet att ta med sig hunden till jobbet

Sista ansökningsdag 2018-05-31, tillträde augusti 2018
Vi använder oss av videorekryteringsverktyget Instnt. För att ansöka om det här jobbet, ladda ner appen Instnt 
Video Interviews via AppStore eller Google Play. När du har laddat ner appen, skriv in jobbkoden: 57575F

Välkommen med din ansökan!
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