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VILL DU SKAPA KÄNSLOR MED OSS? 

Energin, entusiasmen, egenheten. Att jobba som säljare för MINI är inte att jobba, det är att dagligen 

möta sig själv i andra. Att umgås med likasinnade. Kunderna är ofta vänner du inte känner. Ännu. 

Vi söker Dig som kan uppmärksamma och identifiera våra kunders individuella behov, innan de själva 

förstår vilka de är. Du lägger märke till de små detaljerna, är lyhörd för kundens önskemål och 

vägleder dem till en skräddarsydd upplevelse. Vi söker Dig som har förmågan att se och leverera 

exakt det som gör varje bil och varje kunds upplevelse speciell.  

Som bilförsäljare hos oss kommer du att arbeta med både nya och begagnade MINI. Du tar hand om 

hela säljprocessen, från första kundkontakt till leverans och uppföljning.  

Vi söker Dig vars inspiration speglar vår känsla för MINI som arbetsplats och de bilar vi representerar. 

Du har förmågan att hantera stressiga situationer med bibehållet lugn och positiv inställning. Du 

motiveras av att ständigt förbättra din prestation och att ständigt knyta nya affärskontakter. 

MINI har utvecklats från ett uppstudsigt enbilsmärke till en stilsäker premiumbil med ett brett 

modellprogram, dock med sin klädsamma kaxighet i behåll. Vi som jobbar på MINI är knappast 

kaxiga. Vi är nyfikna, energiska och har alltid ett leende på lut. Vi är oerhört stolta över att tillfälligt få 

ta hand om de bilar som väntar på ett kärleksfullt hem. Vill du bli en av oss?  

Skicka din ansökan till: mini.malmo@forenadebil.se  

Tjänsten som bilsäljare är på heltid vid vår anläggning i Malmö. Arbetstiden är i första hand förlagd 

måndag-fredag, men schemalagd helgtjänstgöring förekommer.  
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