Lenanders Grafiska söker
säljare i Stockholm
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Om Lenanders Grafiska
Våra kunder uppskattar
TR
vår miljösatsning och
K
AL A TRYC
dom använder gärna att de
trycker hos ett av Sveriges miljövänligaste tryckeri i sin marknadsföring.
Vi anstränger oss för att våra kunder
ska få trycksaker med absolut högsta
kvalitet, utan negativ miljöpåverkan.
Vi var exempelvis ett av dom första
tryckerierna i Sverige som införde
Svanen som miljömärkning. Vi värmer
våra lokaler med fjärrvärme som i sin
tur produceras av ren och förnybar
energi.
Lenanders har infört ny modern teknik och konsekvent valt alternativ kemi
och bytt färger till de miljövänligaste
alternativen.
Vi trycker 100 % klimatneutrala
trycksaker. Vår vision uppskattas
av många, inte minst bland unga och
framsynta kunder.
Vi brukar säga att vi är Sveriges
miljövänligaste tryckeri.
Vi fortsätter att växa och är idag 49
anställda i Kalmar, Anderstorp och
Stockholm. Tryckeriet har tre åttafärgs
tryckpressar och ett väldimensionerat
bokbinderi med egen limbindare och
klammer för snabba leveranser.
Kunderna kan beställa sina trycksaker direkt i vår webbportal. Men vi
har även en personlig prepress eller
kan erbjuda kunderna att kunna lämna
material direkt i vår XMF remote.
Vi har Storformatsskrivare men även
digitaltryckeri för mindre upplagor.
Vi kan erbjuda lagerhållning och distribution direkt från oss, vilket sparar in
och effektiviserar, transporter.
Vibra reklambyrå finns i koncernen
för originalarbete och marknadskommunikation. www.vibra.se,
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Vi söker ytterligare en entusiastisk säljare av trycksaker som
drivs av att göra affärer. Det viktigaste är att du är affärsmässig
och att du på ett kreativt och framgångsrikt sätt kan bearbeta och
utveckla långsiktiga affärsrelationer med nya kunder inom Stockholmsområdet där vi varit etablerade med egna säljare sen 2013.
Som utgångspunkt har du ett trevligt kontor på Söder med egen
repro inklusive provtrycksskrivare och digitaltryckeri för snabba
leveranser.
Din profil
Vi ser gärna att du har jobbat inom den grafiska industrin som
inne- utesäljare eller annan befattning som innefattar försäljning.
Du har ett genuint intresse för att skapa affärer och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande arbete i ett expansivt företag som drivs
av tanken att våra trycksaker skall vara så lite miljöpåverkande
som möjligt men ändå inte kosta något extra. Vi strävar efter att
vara kundens grafiska ”one stop shop”.
Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning och start
enligt överenskommelse.
Ansökan
Kontakta: VD Svante Oledal 0480-411 950 eller svante@vat.se.
Du kan också skriva till oss.
Lenanders Grafiska AB, Box 4018, 390 04 Kalmar.
Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med ”Säljare Stockholm”.
Vi vill ha din ansökan senast den 15:e augusti.
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