
Vi söker en säljande kundsupportmedarbetare till vårt härliga team i Sundbyberg, Stockholm!  

Är du vår nästa kollega som vill vara en del av vår fantastiska tillväxtresa? Gillar du att arbeta med många olika kontaktytor 

och drivs av att arbeta mot tydliga mål? Vardagsfrid söker just nu en innesäljare/kundsupportmedarbetare till vårt team i 

Sundbyberg.  

Om Vardagsfrid:  

Vardagsfrid är verksamma inom hem- och företagsstädning och grundades 2012 med visionen att frambringa en 

integrationsskapande arbetsplats i kombination med en stark affärsidé. Vardagsfrid har fått utmärkelsen Gasellföretag tre år 

i rad och har ambitionen att fortsätta växa genom organisk tillväxt, etablering i fler orter och nya affärsområden. Under de 

kommande åren avser bolaget anställa ytterligare ca 100 personer samt dubbla omsättningen. Vardagsfrid sitter centralt i 

Sundbyberg med goda kommunikationer runt hörnet.  

I den här rollen kommer du att:  

• Kontakta potentiella kunder för att presentera Vardagsfrid och ta in leads  

• Gå igenom digitala formulär från potentiella kunder  

• Göra uppföljningar med tidigare kunder  

• Samarbeta med såväl kundserviceteamet som driftorganisationen för att utveckla säljorganisationen i sin helhet  

• Göra enklare schemaläggningar  

• Administrera dina egna affärer inklusive fakturering mm  

Vi tror att du har:  

• En avslutad gymnasieutbildning  

• Något eller några års erfarenhet inom försäljning och service  

• Vana av att använda telefon och mail som arbetsredskap  

• Vana att arbeta i flera olika system  

• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet  

• Det är meriterande om du tidigare har arbetat i Hubspot  

För oss är det viktigt att du:  

• Har en god samarbetsförmåga  

• Är ansvarstagande  

• Är flexibel  

• Är resultatinriktad  

• Är en hjälpsam kollega som sprider god stämning 

 

• Vidare tror vi även att du drivs av att arbeta mot uppsatta mål då du i denna roll kommer att mätas mot budget, 

skapa prognoser och utveckla säljstrategier. Och såklart lockas du av att få vara med på Vardagsfrids fortsatta 

tillväxtresa!  

Om tjänsten:  

• Heltid med start enligt ök  

• Du erbjuds en fast lön + rörlig del  

• Goda förmåner  

• Kollektivavtal  

I den här rekryteringen samarbetar vi med BeProud Rekrytering. Vid eventuella frågor kontaktar du Lotta Vikström 

som nås på 070-234 84 04 eller lotta@beproud.nu  

Din ansökan skickar du också direkt till Lotta Vikström. Vi vill att din ansökan innehåller ditt CV samt ett 

motivationsbrev där du beskriver varför du lockas av den här tjänsten och vad du kan bidra med för vår 

verksamhet.  

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte för länge.  
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