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Account Manager - AUTOCOM 

AUTOCOM är ett högteknologiskt företag inom fordonselektronik. AUTOCOMS varumärke 
och produktkoncept är väletablerat på den europeiska marknaden och återfinns även hos 
större aktörer inom fordonseftermarknaden. AUTOCOM har ca 70 anställda och en god 
kontinuerlig tillväxt. Företaget ingår sedan 2002 i den världsomspännande Würth-koncernen 
med mer än 66 000 anställda.  

Om tjänsten 
AUTOCOM söker en Account Manager som vill bli en av våra representanter och vara med 
att skapa tillväxt genom ett försäljningsarbete i internationella miljöer. Tjänsten innebär ett 
självständigt arbete där du agerar som kundens samarbetspartner och affärspartner och 
erbjuder dem attraktiva och kvalitativa affärslösningar baserat på Autocoms produktportfölj. 
Tjänsten innebär många internationella kontakter och cirka 80-100 resdagar per år. 
Placeringsort för tjänsten är Trollhättan och du rapporterar direkt till försäljningschefen.  

Kvalifikationer 
Vi söker dig som har tekniskt bakgrund eller som arbetsgivaren bedömer likvärdig erfarenhet. 
Du har branscherfarenhet inom fordonsmarknaden och du har ett genuint intresse av teknik 
och god teknisk förståelse. Vi ser att du har erfarenhet av försäljning och är van med att 
hantera kunder och deras olika behov. Vidare så har du mycket goda kunskaper i svenska 
och engelska, både i tal och skrift, samt gärna erfarenhet från internationell miljö. Ytterligare 
ett europeiskt språk är meriterande. För tjänsten krävs det att du har körkort.  

Egenskaper  
Som person är du drivande, ansvarstagande och självgående. Dina säljande förmågor och 
ditt affärssinne driver dig till att hela tiden utveckla nya säljrelationer och kontakter. Du kan 
förstå kulturella skillnader och distributörers olika behov genom ditt kundorienterade synsätt. 
Du gillar att resa och trivs i internationella miljöer. 

Rekryteringens tidsplan 
Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15:e oktober 2017. Arbetet med urval och 
intervjuer sker löpande så sök redan idag! 
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För mer information kontakta:  
Sales Leader Ulrik Andersson, 0520-470704,  ulrik.andersson(a)autocom.se 
Unionen; Peter Strandman, 0520-470715, peter.strandman(a)autocom.se 
 

 
 




