Butikssäljare / Verkstadsadministratör
Boströms Traktor och Maskin Bjästa
Vi på Boströms Traktor och maskin söker just nu dig som vill arbeta som butik och reservdels
försäljare, samt med verkstadsadministration i Bjästa, 2 mil söder om Örnsköldsvik. Här får
du ett jobb som innehåller problemlösning och bjuder på variationsrika arbetsdagar. Vill du
vara med på Boströms Traktor och Maskin resa? Välkommen med din ansökan!
Vi kommer att kombinera 2 roller i en tjänst
Om rollen som butikssäljare
I rollen som butikssäljare ansvarar du för att arbeta i den dagliga driften i butiken, som med att ta
emot kundförfrågningar, till leveranser, samt fylla på varor, och att det är rent och snyggt i butiken.
Dessutom kommer du inventera varulager och butiksutbud samt ge ett positivt och hjälpsamt
kundbemötande. Dina arbetsuppgifter kommer vara att planera och leverera reservdelar till våra
mekaniker samt till kunder över disk. Du arbetar som kundmottagare och supporterar verkstadsorder
till mekaniker, samt ser till att rätt reservdelsflöde efterlevs till kund och verkstad. Utbildning sker
internt på flera orter
Om rollen som verkstadsadministratör
Administratörsdelen handlar om att i vara Verkmästaren i Umeås förlängda arm. Du kommer att boka
verkstadsjobb och hjälpa våra mekaniker med att ha ett gott flöde i det administrativa arbetet i Bjästa.
Tjänsten omfattar 100%

Du kommer att jobba i Orfala och om det är nytt för dig får du hjälp att lära dig av oss.
Ditt fokus kommer också ligga på att
etablera och utveckla kundrelationer
skapa kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder

Är du rätt för rollen som Butikssäljare /
Verkstadsadministratör
Boströms Traktor och Maskin söker dig som har erfarenhet av service. Dessutom har du goda
kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift, god datorvana och B-körkort.

Det är meriterande om du har kunskaper i Orfala och säljutbildning. Det ett plus om du har kunskap
kring reservdelar, och teknisk förståelse inom traktor eller liknade maskinbransch.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du tar ansvar för ditt arbete och att du kan ta egna initiativ.
Det är också viktigt att du förmedlar information på ett tydligt och strukturerat
sätt och att du fokuserar på att hitta lösningar. Därutöver har du en förmåga att tänka och arbeta
långsiktigt. Slutligen lägger du stor vikt vid att ge andra ett trevligt bemötande.
För Boströms Traktor och Maskin är det viktigt med jämställdhet och mångfald. Vi vill tillvara ta all
den kompetens som finns i samhället oavsett könstillhörighet, religiös åskådning och etnisk eller
kulturell tillhörighet.
För utveckling av teamet ser vi dock gärna kvinnlig sökande.

Om Boströms Traktor och Maskin
Ett privatägt serviceföretag som grundades 1969. Vi har sedan starten verkat som ett serviceföretag
med kunden i centrum. Vi är drygt tjugofem anställda som arbetar med försäljning, administration,
service och reservdelar/butik.
Vårt huvudkontor är på Alvik, vid Umeå flygplats, vi har filialer i Ånäset, Bjästa samt Skellefteå.
Besök gärna Boströms Traktor och Maskins konton på Facebook, Instagram, Linkedin eller gå till
https://bostromstraktor.se se för att få reda på mer om oss och vårt arbete.

Intresserad?
Ansvarig för den här processen är Pär Jansson, Platschef i Bjästa.
Telefon: 070-6171040.
par.janson@bostromstraktor.se

Samt Eftermarknadsansvarig Tomas Pettersson 090-184346
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka
därför in din ansökan så snart som möjligt, Dock senast 2022-11-30
par.janson@bostromstraktor.se

Vi ser fram emot din ansökan!
Övrigt
Placeringsort: BJÄSTA
Typ av anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Tillsättning: Så snart som möjligt då vår nuvarande medarbetare går i pension
inom kort. Lönevilkor gällande Motorbranchens hängavtal eller enligt
överenskommelse

