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Drömmer du om att bli bilförsäljare 

på Förenade Bil? 

 

Vi stärker upp vårt BMW försäljningsteam och söker dig som vill komplettera vårt 

team av drivna och erfarna säljare i Malmö. Förenade Bil står inför en ytterst 

spännande framtid med flertalet nya lanseringar utav BMW´s senaste modeller.  

På Förenade Bil eftersträvar vi självgående och engagerade bilförsäljare och vi 

söker dig som har en etablerad säljerfarenhet och ett skarpt sinne för affärer. 

Vi ser att du har en förmåga att analysera kundens behov, ett förtroendeingivande 

och trevligt bemötande samt skapar goda och långsiktiga kundrelationer. 

Ambitionen att tillgodose kundens förväntningar och även överträffa dessa genom 

struktur och engagemang är för dig en självklarhet. Bilförsäljaren är viktig hos oss 

då du tar hand om hela affären - från första möte med kund till leverans av bilen.  

Kvalifikationer 

Arbetet kräver en förmåga att kunna hantera en del stressiga situationer och att 

kunna hålla en hög servicegrad med en lugn och positiv inställning. Vi söker dig 

som har erfarenhet från bilförsäljningsbranschen. Proaktivt arbete med kunder, 

samt uppsökande kontakt via telefon och e-post är en självklarhet. Vi söker dig som 

har social kompetens och god samarbetsvilja. Du drivs av att utmana dig själv och 

beredd att göra det lilla extra.  

Arbetet är på heltid i Malmö, i första hand förlagd måndag-fredag men schemalagd 
helgtjänstgöring ingår. 
 

Intresserad? Välkommen med din ansökan redan idag. 

Maila oss din ansökan samt personliga brev till försäljningschef Joakim Josefsson: 
joakim.josefsson@forenadebil.se. 
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