Försäljningsagent
Sensor Alarm
Sensor Alarm söker drivna försäljningsagenter runt om i Sverige. Vi erbjuder dig en hög ersättning samt en
unik anställningsplattform där du får styra din egen arbetstid. Ersättningen betalas ut till ditt bankkonto
dagen efter dina sålda larm.
Vi söker dig som älskar försäljning och har ett stort socialt kontaktnät på din hemort. Vi tror att du är en
person som idag antingen har ett arbete, studerar eller är pensionär och drivs av att sprida trygghet i ditt
närområde och samtidigt nå en hög ersättning.

Om Sensor Alarm
Sensor Alarm Norden AB, www.sensoralarm.se, är ett av Sveriges snabbast växande hemlarmsföretag. Med svensk
teknisk innovation och tillverkning i Sverige erbjuder vi idag marknadens mest lättsålda hemlarm. Larmtekniken
som är unik, medför att larmenheten inte behöver installeras, vilket leder till marknadens förmånligaste pris mot
kunden. Kunden betalar enbart en låg månadskostnad, ingen start- eller installationsavgift. Larmtjänsten är ett
samarbete med b.la. Telia och de största väktarbolagen i Sverige.

Ditt uppdrag
• Du driver självständigt och passionerat din försäljning med
varumärket Sensor Alarm i ryggen
• Du prospekterar och väljer ut din marknad och målgrupp
• Du ska möta din kund antingen per telefon eller hemma hos kunden
• Du kommer vid vissa fall att demonstrera larmet för din kund
• Genom www.sensoralarm.se har du tillgång till ett mycket bra
och enkelt säljsystem där kunderna ska registreras
• Du har god tillgång till Sensor Alarms säljstödsavdelning
• Du får utbetalt din ersättning dagen efter din försäljning

Anställningsform
Sensor Alarm och Cool Company erbjuder dig en skräddarsydd faktureringsplattform där Cool Company sköter
all administration, fakturering, bokföring, skatter mm. För att komma igång ska du enbart registrera ett konto på
www.coolcompany.com. Du kommer därefter att få utbetald din ersättning dagen efter din försäljning. Cool Company
erbjuder också ett mycket förmånligt rabattpaket på olika tjänster från bolag så som Norwegian, SATS och SJ.

Ersättning
Sensor Alarm erbjuder bruttoersättning om 600 kr per sålt larm. På grund av den låga prisbilden köper idag många
kunder mer än ett larm (fritidshus, garage). Sensor Alarm erbjuder en unik utbetalningsform där du får din ersättning
utbetald dagen efter din registrerade försäljning.

Du får av Sensor Alarm
Produktutbildning, ett visningslarm, larmdekaler, ID-bricka, Visitkort, Säljfoldrar och säljsystem.

Skicka in din ansökan
För att ansöka skickar du ditt CV till martin.norseback@sensoralarm.se. Vid frågor kan du kontakta Sensor Alarms
VD, Martin Norsebäck på 072 729 06 51. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2018-11-20.

