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Inköpare/innesäljare/logistik
Sun Maskin & Service AB är en väletablerad leverantör av premium verkstadsutrustning till fordons-
branschen. Våra kunder är bilverkstäder men även bilbesiktningsorganisationer, försvarsmakten,yrkes- 
skolor och verkstäder för tunga fordon. Vi på SUN Maskin & Service AB söker nu en inköpare/ 
logistikansvarig/innesäljare. Hos oss kommer du att få jobba med trevliga och kunniga medarbetare  
i en spännande bransch. 

Tjänstebeskrivning
Som inköpare och logistikansvarig kommer du bland annat att ansvara för inköp och ha kontroll över vad  
som behöver beställas. Tjänsten innebär även att bevaka leveranser och kontrollera att transportbokningar  
och fraktberäkningar är rätt. Du utför fakturakontroll samt kontrollerar och, vid behov, justerar valutakurser. 

Som innesäljare tar du emot inkommande samtal, skapar offerter och order. I din roll är du även en naturlig 
support för övriga inom säljavdelningen med exempelvis fraktberäkningar och bevakning av lagernivåer. 

Kvalifikationer
Du har en bakgrund inom inköp och logistik, och gärna även säljerfarenhet. Vi ser helst att du som söker har 
en teknisk bakgrund, kanske genomgått fordonsteknisk utbildning eller har motsvarande kunskaper. Det är 
meriterande med erfarenheter inom motorbranschen, kanske från arbete som verkstadschef, lagerchef eller 
tekniker.

Du kommer arbeta med produkter som billyftar, bromsprovare, hjulinställningsutrustning, AC-serviceutrustning, 
avgasmätare, däckservicemaskiner med mera från ledande varumärken som MAHA och Snap-on. 

Körkort B är ett krav. Du bör ha god datorvana och behärska svenska och engelska i både tal och skrift.

Personliga egenskaper
Som vårt ansikte utåt ser vi att du är serviceinriktad och mån om såväl befintliga som nya kunder. Det är  
även viktigt att du har god samarbetsförmåga liksom förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, då du tillsammans med övrig personal är med och skapar nöjda kunder 
och ett härligt arbetsklimat.

Om oss
Sun Maskin & Service AB är ett rikstäckande teknik- och kompetensföretag som riktar sig till bil- och lastbils- 
verkstäder samt fordonsbesiktningsföretag. Sedan starten 1994 har verksamheten utgjorts av försäljning och 
service av test- och verkstadsutrustning till motorbranschen.

Vårt huvudkontor finns i Karlstad med marknadsavdelning, serviceverkstad och lager. Vi har även servicekontor 
i Stockholm och Göteborg. Företaget har idag 14 anställda och omsätter cirka 45 miljoner.

Ansökan
Känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen att skicka in din ansökan och CV till info@sunmaskin.se, 
senast 2019-02-28. Vid frågor kontakta Bengt Andersson på telefon 054-85 55 85 eller via e-post till  
info@sunmaskin.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänst: Heltid, dagtid
Arbetsort: Karlstad


