
 

 

 

Distriktansvarig säljare – Göteborg/Västra Götaland 

Vill du bli en nyckelspelare i ett snabbt växande företag? 

DEFA har som målsättning att vara Sveriges ledande leverantör av belysnings- och e-
mobilitetslösningar. Vi utvecklar våra egna LED-produkter av hög kvalitet och är redan 
marknadsledande i Norge inom vissa belysningssegment och laddningslösningar för elektriska bilar. 
 
Vi söker dig som kan leverera de resultat våra produkter förtjänar. Som nyckelresurs på en av våra 
viktigaste marknader kommer du att kunna erbjuda de bästa produkterna och få möjlighet att delta i 
en spännande utveckling. Om du har den erfarenhet och egenskaper som vi letar efter kommer du 
också att vända vår portfölj av förstklassiga LED-produkter till ökade marknadsandelar, särskilt i 
belysning för industri, offentligamiljöer och utomhusbelysning. 
Med en stor organisation och innovativa kvalitetsprodukter i ryggen får du alla möjligheter att uppnå 
mycket goda resultat. Som vår huvudsakliga kontakt med marknaden kommer din insats också att 
vara viktig i vår fortsatta produktutveckling 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor efter överenskommelse. 

Om dig:  
Du har erfarenhet av projektförsäljning från elbranschen, med goda resultat och har intresse för 
belysning. Du kan snabbt hitta lösningar som passar dina kunders behov, bryr dig om kvalitet och är 
bra på att bygga relationer och har ett stort driv för försäljning. För att lyckas ska du också ha goda 
kunskaper i svenska och engelska. 
 
Sökandeinformation: 
Ansökan och CV skickas till jenny.bengtson@defa.com. Löpande rekrytering dock vill vi ha din 
ansökan senast 15 september. Vid frågor, vänligen kontakta Peter Bengtsson på telefon: 0418-44 94 
95 eller HR ansvarig Jenny Bengtson på: 0418-44 94 84. 

Om DEFA: 
DEFA är ett innovativt teknik- och produktionsföretag med över 400 anställda på 3 kontinenter. Vi 
utvecklar produkter och tjänster inom affärsområdena Auto & Industry, E-mobility, Lighting och 
Digital. Produktutveckling och produktion sker i Sverige, Norge, Finland, Kanada och Kina. Mer 
information om DEFA-koncernen finns på www.defa.com. 
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