New Wave Mode AB
marknadsför och distribuerar
varumärkena Clique och Cutter
& Buck inom företagsmarknad
och sportfackhandel i Sverige.
Vi omsatte under 2019 drygt
400 MSEK och vi har 100
anställda.
Vi är belägna i Dingle, c:a 12
mil norr om Göteborg.
Vi ingår i New Wave Group
AB (publ), en tillväxtkoncern
som skapar, förvärvar och
utvecklar varumärken och
produkter för både företagsmarknaden och detaljhandeln.
Koncernen omsatte 2019
nästan 7000 MSEK och har
2500 anställda i dotterbolag
över hela världen.
I koncernens varumärkesportfölj ingår varumärken som
Orrefors Kosta Boda, Craft,
Clique, Sagaform, Seger,
Cutter & Buck, James Harvest
Sportswear, Jobman, Toppoint
och Projob.

newwave.se

New Wave Mode/Toppoint
söker resande säljare
Norra Sverige/Mellansverige
Vi säljer giveaways och elektronikprodukter som företag använder i reklamsyfte.
Vi är grossister och våra kunder är återförsäljare inom branschen för presentreklam. Ditt arbete består till största del
av fysiska möten hos nya och befintliga
kunder i mellersta och norra Sverige,
samt mässor och kundaktiviteter.
Vi söker dig som är drivande och självgående och fungerar bra i team. Du blir
försäljningsansvarig på ditt distrikt men
också en viktig kugge i att driva organisationen framåt. Eftergymnasial utbildning och
relevant erfarenhet är meriterande.
Det är viktigt att ett antal förutsättningar
finns på plats innan du söker.

• Att du innehar B-körkort.
• Att du är långsiktig, har ett driv och är
resultatinriktad.
• Att du är pålitlig, har god anpassningsförmåga och är ödmjuk.
• Att du har lätt för att lära och kan underbygga detta med goda betyg/referenser.
• Att du och din omgivning trivs med att du
är borta från hemmet under veckorna.
Tjänsten är på heltid och kommer tillsättas
snarast. Rekryteringen sker löpande.
Frågor/ansökan till Gustaf Carlsson på mail
nedan eller telefon 070 – 899 80 12.
Din ansökan vill vi ha senast 27 november
sänd till gustaf.carlsson@toppoint.se.

