
 

 

 

Team Leader för systemsäljare inom kyla / värme  
 
Brinner du för affärer, kundkontakter, ledarskap, teknikfrågor, avslut? Då vill vi 
träffa dig! Som Teamledare / Gruppchef kommer du att coacha, motivera och 
driva säljarna i Sverige att sälja systemprodukter på vår fastighetsavdelning 
Mitsubishi Electric Professionals, MELpro. Du kommer även att ha eget 
kundansvar. Vi säljer kylmaskiner, värmepumpar, energilösningar och 
klimatlösningar till konsulter, fastighetsbolag och slutkunder.  
 
Dina arbetsuppgifter: 
 

 Ditt team består av 3 säljare och 1 system designer som du har ansvar för 
att driva, utveckla och motivera för att nå företagets uppsatta försäljnings- 
och lönsamhetsmål. Coachning och uppföljning är väsentliga parametrar i 
rollen.  

 Göra sambesök med säljarna och du besöker egna kunder inom 
fastighetsbolag och företagskedjor såsom fast food, livsmedel, 
bensinbolag, Telecom samt Corporatekunder. Du träffar beslutsfattare och 
påverkare inom konsultledet. 

 Se till att säljavdelningen dokumenterar och arbetar aktivt i CRM. 

 Identifiera och hitta potentiella affärsmöjligheter hos både nya och befintliga 
kunder. 

 Ansvara för säljprocessens alla delar, delta i mässor, ordna kundträffar och 
utbilda kunder.  

 Bevaka marknaden och rådande trender som du bistår marknadsavdelningen 
med. Du föreslår marknadsaktiviter för fastighetsavdelningen.     

 Ansvara för fastighetsavdelningens kunder och även våra ÅF/installatörer att 
ta fram tekniska systemförslag tillsammans med våra tekniker. 

 Kontorsplats finns för dig på vårt huvudkontor i Sollentuna. 

 Räkna med ca 25 resdagar ute i landet och kortare dagsturer från kontoret. 



 Du rapporterar till Business Unit Manager. 
 

Din bakgrund/personlighet: 
 

 Har du erfarenhet av att leda team eller vill ta nästa steg i din säljkarriär 
kombinerat med erfarenhet eller kunskap inom värmeteknik, kyla alt ventilation 
är du mycket intressant för oss. Du kan även komma från branscher såsom: 
energi, styr och regler eller liknande. Viktigt är att du har en systemförståelse.  

 Som ledare är du tydlig, kommunikativ, social, strukturerad och lyhörd. Du kan 
entusiasmera teamet och du lägger ner ett stort engagemang för att gruppen 
ska trivas och nå uppsatta mål.  

 Lätt att skapa och upprätthålla långsiktiga personliga kontakter. 

 Med ditt professionella affärsmannaskap kombinerat med god 
förhandlingsförmåga är du ett stöd för säljarna vid sambesök hos kund. 

 Göra presentationer och hålla utbildningar inför grupper är för dig naturligt. 

 Är en god datoranvändare och du har goda kunskaper i svenska och 
engelska. Vi arbetar i SAP och affärssystemet Lime. 

. 
Vi erbjuder: 
 

 Mitsubishi Electric är ett marknadsledande företag inom egentillverkade 
klimatprodukter där du får representera ett varumärke som kännetecknas av 
innovation, hög kvalité och oslagbar driftsekonomi. På Mitsubishi är ”laget 
starkare än jaget” och därför arbetar vi mot gemensam gruppbonus. Vi hoppas 
att du vill vara med och utveckla företaget och ta marknadsandelar 
tillsammans med oss. 

 Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor. Tjänstebil ingår i tjänsten. 
 
Ansökan och kontaktperson: 
 
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har 
du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Du mailar din CV 
och ansökan till marie@rekryteringsmaklaren.se. 
 
Välkommen att söka! Urval sker löpande. 
 
Om företaget: 
 
Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Corporation i 
Tokyo, Japan. Vår organisation har idag 12 filialer i Europa. Kontoret i Sverige 
marknadsför och säljer bland annat klimatprodukter på vår marknad som är både 
Norden och Baltikum. Mitsubishi Electric kännetecknas av modern design, hög 
kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi. Mitsubishi Electric är idag 
marknadsledande i många delar av världen och är nu i en stark tillväxtfas i Sverige 
och Norden. 
 
Sökord: Key Account Manager, KAM, teamchef, gruppchef, säljare, försäljningsingenjör, Account Manager, Area 
Sales Manager, produktspecialist, specialistsäljare, konsult, VVS, kyla, kyl, kylteknik, kylaggregat, aggregat, 
värme, värmeteknik, HVAC, ventilation, luftventilation, luftkonditionering, AC, aircondition, energi, fastighetsteknik, 
fastighetssystem, installation, inomhusklimat, luft-luft, luft-vatten, luftvatten 
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