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Vill du skapa miljöer som räddar liv? 
HealSafe Interiör söker ansvarig för distributörsrelationer

ARBETSUPPGIFTER

VEM SÖKER VI?

HealSafe Interiör utvecklar och säljer skade- och suicidpreventiv inredning till vårdmiljöer 
med särskilda krav. Vi skapar säkra och läkande miljöer där det behövs som mest. 

HealSafe Interiör växer och söker nu en medarbetare fokuserad på internationell försälj-
ning genom våra distributörer samt kunder i länder där vi saknar distributörer. Du blir del 
av ett engagerat team som varje dag arbetar för att göra patienters tillvaro i psykiatrin 
tryggare och mer läkande. 

Healsafe Interiör har kunder i ett 15-tal olika länder arbetar med direktförsäljning i Sverige 
och Norge samt via distributörer i övriga länder. Vi erbjuder allt från enstaka produkter till 
hela inredningar. 

Den övergripande arbetsuppgiften är att vidareutveckla supporten till våra distributörer 
för att ge dom förutsättningar för en ökad kunskap om våra erbjudanden och därmed 
en ökad försäljning.

Vi tror att du är en utåtriktad person med några års erfarenhet av arbete med försäljning. 
Du är en teamspelare som är van att arbeta nära, noggrant och transparent med kollegor 
och i gott samförstånd med distributörer och kunder. 

Du har en empatisk förmåga att förstå personer som befinner sig i utsatta situationer. Vi 
är ännu ett litet bolag och ibland behöver man hjälpa till där det behövs för stunden, även 
utanför egna ansvarsområdet. 

Du är kundfokuserad och gillar att hålla kontakt med våra distributörer och kunder runt 
om i världen.

● Skapa, underhålla och vidareutveckla distributörsrelationer.
● Initiativtagare till regelbunden uppföljning med samtliga distributörer, fysiska och digitala 
   möten som hålls tillsammans med utsedd HealSafe-kollega (för resp. marknad).
● I samarbete med Supply-ansvarig hantera offerter och orderbekräftelse (Fortnox) i 
   dialog med distributör/kund.
● Delta och bidra i utvalda kundaktiviteter som distributörerna genomför, såsom utskick, 
   mässor och konferenser.
● Kontinuerligt utveckla och förbättra processen för marknadsföring och försäljning 
   gentemot distributörerna.
● Uppdatera Upsales (CRM) för distributörer och andra exportkunder.
● Förmedla distributörers behov av nya produktlösningar och feedback på befintliga.
● Identifiera och prioritera nya behov av olika marknadsföringsmaterial.
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VILLKOR

Anställningen börjar som en provanställning som kan övergå till en tillsvidareanställning. 
Lön enligt avtal. Placering vid vårt kontor på Nordhemsgatan i Göteborg.

Ansökan till den aktuella tjänsten sändes till: fredrik.karlsson@healsafeinterior.com

KVALIFIKATIONER

● Examen inom Marknad/ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande områden.
● Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare språk är ett plus.
● Kunskap om de grundläggande principerna inom ekonomi och goda kunskaper i Excel. 
   Vi använder Fortnox ekonomisystem och Upsales som CRM-system.
● Gärna insikt om design & inredning och dess betydelse inom vård.


