Vi utökar och söker med placering vid vår anläggning i Halmstad

INNESÄLJARE/MASKINUTHYRARE
Arbetsbeskrivning
Den huvudsakliga uppgiften för alla i företaget är att se till att våra kunder får absolut bästa
bemötandet och rätt utrustning för det jobb som skall utföras. Ditt arbete sker i främsta linjen; du
möter kunder, ger råd om lämplig utrustning, träffar avtal, skriver order och levererar; för
avhämtning eller för leverans. Du tar också emot kunden vid återlämning av de hyrda enheterna,
och bedömer då maskinernas kondition. Du jobbar som uthyrare, men vid behov skall du vara
beredd att rycka in och hjälpa till med enklare reparationer, samt att i viss omfattning även köra
ut lätt utrustning till våra kunder.
Kvalifikationer
Vi söker dig som klarar av ett högt tempo då vi har många kunder och en stor maskinpark. För
att hålla den mycket höga kundservice vi eftersträvar krävs det också stor precision i arbetet. Du
behöver ha viss datavana då all offert -, order- och lagerhantering sker i vårt administrativa
system. Språkmässigt räcker det med elementär engelska, utöver en helt flytande och god svenska
i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen.
Platsbeskrivning
Stål & Hyrmaskiner grundades 1979 i Varberg och hyr ut maskiner och annan utrustning till
främst bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av produkter och
tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och
energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Inräknat Stål &
Hyr, Dennis Maskinuthyrning, Aros Maskinuthyrning och Hyrcenters depåer, erbjuder
koncernen sitt breda produktutbud via totalt tjugofem depåer. Stål & Hyr Group ingår i finska
Renta Group och koncernen har totalt över 350 anställda i Sverige, Norge och Finland med en
omsättning 2018 på mer än 1600 mkr på årsbasis.

Varaktighet
Provanställning, för att sedan övergå till
tillsvidareanställning. Tillträde snarast. Kan
anpassas till sökandes behov.

Kontaktperson
Om du vill ha ytterligare information ringer
du Mikael Johansson 070-3170108

Lön
Fast lön. Önskad lönenivå anges i ansökan.

Ansökan
Via e-post till
mikael.johansson@stalhyrmaskiner.se

Vi anställer flera medarbetare till dessa tjänster, därför intervjuar vi och gör
urval löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 2019-01-18

Välkommen med din ansökan snarast!

