
Säljare sökes till Paperbox AB i Mellansverige och Stockholm

Paperbox är ett kortförlag som varit verksamt i Norden sedan 1997. Vårt huvudkontor och Svenska 
lager ligger i Karlstad men vi har också lager/kontor i Finland, Norge och Danmark.

Vi direkt-levererar våra produkter från egna varubilar och våra kunder återfinns i hela detaljhandeln 
med tyngdpunkt på blomster/presentbutiker.

Här är några av de önskemål och egenskaper vi söker i en säljare:

Gärna vara bosatt i Stor-Stockholms området då det är där de flesta av våra kunder på distriktet 
finns. 
Vara van bilförare och kunna köra vår varubil - Mercedes Sprinter – på både landsbygd och i 
storstad. Obs: endast B körkort är nödvändigt till bilen.
Kunna arbeta både självständig och resultatinriktat, vara strukturerad och med visst sinne/intresse 
för affärer. Positiv, glad och utåtriktad.  
Tjej/Kvinna, Kille/Man, Ung eller Äldre spelar mindre roll.  Det viktiga är att vi tror du passar och 
kommer att trivas för jobbet.

Några nätter i månaden bor du på hotell (naturligtvis på företagets bekostnad).

Du ska vidare trivas i en miljö med många kundkontakter och att arbeta hårt periodvis. Viss 
erfarenhet önskvärd men ej ett krav då vi kommer att ge dig all nödvändig utbildning själva. 

Tjänsten är till en början på 50% men kan snart utökas till både 75 och 100% (bl.a. beroende på din 
personliga prestation)… Om vi tror du är rätt person för Paperbox kan vi diskutera detta närmare 
innan anställningen påbörjas.
Tillträde den 1:a Januari 2022, men start av utbildning gärna före årsskiftet om möjligt. Du får 
under utbildningen resa med någon av våra andra säljare i minst två veckor innan du påbörjar besök 
på ”ditt eget distrikt” personligen. 

Har du några frågor går det bra att maila mig på: jobb@paperbox.se. Är du intresserad av företagets 
profil och/eller våra produkter besök gärna vår svenska hemsida på: www.paperbox.se

Körkort
B körkort fordras.

Arbetstid/Varaktighet
Halvtid med möjlighet att utökas redan under 2022.

Lön
Fast lön enligt överenskommelse.

Ansökan
Din ansökan och/eller CV skickar du via mail eller post senast den 1:a December 2021.
Vi tar gärna emot din ansökan via epost: jobb@paperbox.se

Paperbox Sverige AB, Gjuterigatan 31, 652 21 Karlstad
Telefon 054-18 65 04,  Org.nr: 556479-2389
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