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Neopost is an integrated provider of innovative software and hardware solutions to better and seamlessly 

connect our customers to their customers, physically and digitally.  

We guide and support organizations in how they send and receive business communications and goods, 

helping them better connect with their business environment through software and hardware solutions. We are 

committed to offering our employees an attractive workplace where they are encouraged to take 

initiatives and work together in order to support our mission of building sustainable growth for all internal and 

external stakeholders.   

1 billion euro’s in sales  

With products and services marketed in 90 countries and subsidiaries in 29 countries. Neopost is Number 1 in Europe 

and number 2 in the world in mailroom solutions. Neopost consists of 5 900 employees around the world, 1 200 sales 

representatives and 300 R&D engineers.  

Neopost Sverige AB  

Neopost Sverige AB has 57 skilled employees in sales, service and support functions and is a wholly owned 

subsidiary of the French listed company Neopost SA, Europe’s largest manufacturer of enveloping and franking 

solutions as well as software and provider of graphic solutions. We provide solutions that optimize and add value to 

clients in both the public and private sectors. Neopost Sverige AB is located in Solna and has offices in Malmö and 

Gothenburg. 

 

 

   
 

Vi söker nu en ny kollega till vår säljavdelning i Solna…   

Dealer Manager     

Du kommer att arbeta i ett framgångsrikt företag i tillväxt med försäljning av produkter och 

tjänster mot våra återförsäljare inom Office segmentet. Som Dealer Manager kommer du att 

ansvara för att utveckla säljkanalen återförsäljare samt förvalta och utveckla redan 

befintliga återförsäljare i Sverige. Du säljer lösningar inom postala processer såsom 

frankeringsmaskiner och kuverteringsmaskiner samt nya produktområden som utvecklas. 

Du kommer att rapportera till Country Sales Manager.  
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Ansvarsområden: 

• Ansvara för att implementera säljstrategi för våra återförsäljare   

• Utveckla samarbetet med befintliga och tidigare återförsäljare  

• Prospektera nya återförsäljare   

• Ansvara för att utbilda återförsäljare i din egen kundportfölj samt säkerställa 

utvecklingen hos övriga återförsäljare i Sverige      

Din profil: 

Det här är en utmärkt möjlighet för dig som idag arbetar som säljare/ säljchef och vill gå 

vidare till ett nytt och spännande säljbolag som vill framåt. Du har ett starkt driv och älskar 

att vinna och göra affärer. Som person är du utåtriktad och duktig på att bygga relationer. 

Du är trovärdig och ärlig i din framtoning. Du har flera års erfarenhet av försäljningsarbete 

på strategisk nivå inom B2B. Branschvana och erfarenhet av att arbeta genom återförsäljare 

är meriterande. Du arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt. Du är van vid att lägga upp 

din egen säljplanering och har dokumenterat goda försäljningsresultat. Svenska och 

engelska i tal och skrift är ett krav.  

Vi erbjuder:  

Rätt person kommer att utvecklas i ett framgångsrikt företag och erbjudas stora möjligheter 

att påverka sin egen lön och personliga framgång. Inom Neopost vill vi att alla ska kunna 

utvecklas på det personliga, såväl som på det yrkesmässiga planet. Inledningsvis får du 

produktutbildning som sedan övergår till en individuellt anpassad introduktion.  

Vi har en vinnande företagskultur, drivs av att göra affärer och att uppnå resultat. Du 

kommer att utgå ifrån vårt kontor i Stockholm, Solna. Tjänsten är en tillsvidareanställning 

med 6 månaders provanställning. Tjänstebil ingår samt övriga arbetsredskap såsom dator 

och telefon. Du har en fast lön samt en prestationsbaserad provision. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta;  

Mattias Röing Rekryteringsansvarig: 073 521 63 97 / m.roing@neopost.se    

Vänligen skicka din ansökan till career@neopost.se märkt ”Dealer Manager” snarast 

möjligt. Vi kallar till intervjuer löpande.   

Rekryteringsföretag undanbedes vänligen i denna process.      
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