
ÅTVIDABERGS TAKVÅNINGAR AB är Sveriges och Nordens marknadsledande leverantör av 

takvåningar. Efter mer än 1 500 taklyft har vi samlat ovärderlig kunskap och erfarenhet. Takvåningarna 

tillverkas i vår fabrik och anpassas speciellt för den enskilda kunden. Året om levererar vi varje vecka 

en ny takvåning till kunder med behov av större boyta eller annan exteriör förändring av sitt befintliga 

hus. Varje takvåning är unik och anpassad till våra kunders specifika behov och önskemål. Åtvidabergs 

Takvåningar består av bl.a. säljare, kalkyl- och offertavdelning, konstruktörer, arkitekt, montörer,  

produktion och montage-ledare samt fabriks-personal. Totalt sysselsätter vi ca 30 medarbetare. 

Vi avser att stärka vår marknadsnärvaro på flera platser i Sverige och vi söker dig som är 
egen företagare och vill ha ett stimulerande och varierande arbete. Du kommer att arbeta med 
ett företag som är specialiserat på att utöka boytan genom att lyfta taket och bygga på en 
övervåning. Kunden bor kvar i huset under byggprocessen som i allmänhet tar en vecka. Du 
kommer att ingå i en säljgrupp men det är du ensam som ansvarar för försäljningen av våra 
takvåningar till framförallt privatkunder i ditt närområde. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är 
att via kundbesök bearbeta nya kunder för att slutligen komma till avtalsskrivning. Därefter ska 
du på bästa sätt serva kunden med information och vägledning under hela vår process. Du 
har eget kundansvar och kommer även att fungera som länken mellan huvudkontoret och våra 
kunder. Resande i tjänsten är en naturlig del i ditt nya arbete. 

Du som söker:

• har eget företag
• trivs med att arbeta självständigt
• arbetar resultatinriktat och affärsmässigt
• det är ett plus om du har erfarenhet av försäljning
 
Hos oss får du:

• ingå i en säljgrupp
• möjligheten till ett spännande och omväxlande jobb
• kontinuerlig utveckling i en etablerad och flexibel organisation
 
Tillträde efter överenskommelse, vårt önskemål är snarast möjligt.  
Vi tillämpar provisionsbaserad ersättning för våra säljare. 
 
 
Mer information om tjänsten lämnas av:

Camilla Einarsson, VD  070-363 29 63
 
Skicka ansökan till camilla@atvidabergstakvaningar.se eller:  
Åtvidabergs Takvåningar AB
Spårgatan 6
597 53 Åtvidaberg

Då efterfrågan på våra takvåningar starkt ökar söker vi:

Säljare


