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Willab AB grundades 1972 mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, där 

entreprenörsandan tydligt råder. Vi är verksamma inom fem kategorier: Agro, 

Equestrian, Construction, Fencing och Nutrition. Inom respektive kategori driver vi 

försäljning från ett brett spektrum av leverantörer samt utvecklar egna varumärken som 

Borstiq, Eclipse Biofarmab, HANSBO SPORT, Swedguard och det senaste tillskottet 

som heter just Willab.  

 

Willab AB omsätter ca 160 MSEK och har omkring 40 medarbetare. Vi är 

marknadsledande inom flera områden och bland kunderna finns såväl stora 

kedjeföretag, e-handelsföretag och enskilda butiker inom lantbruk och hästsport. 

 

Vi sitter i nyrenoverade lokaler i natursköna Grevie på Bjärehalvön, i en varm och 
trivsam miljö.  
 

Vi är inne i en expansiv fas och behöver förstärka organisationen med en säljare med 

fokus på våra e-handelskunder inom kategorierna Equestrian, Agro,Nutrition Fencing 

och Construction. 

 

Rollen 

Innesäljare med e-handelsansvar 

I denna roll har du ett övergripande ägandeskap av hela gruppen av e-

handelskunder. Du ansvarar för att utveckla affären ur ett relations-, lönsamhets- 

och tillväxtperspektiv i linje med företagets strategier och tillväxtmål. Du arbetar 

nära sortiment- och inköpsorganisationen för att fånga upp ”kundens röst” och 

marknadstrender som är relevanta för framtida konsument och kundönskemål. 

Du har en central och mycket viktig roll i vår strävan att uppnå företagets mål och 

tillväxtstrategier. 

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

▪ Övergripande kundansvar med fokus på lönsamhet och omsättningstillväxt. 

▪ Utveckla befintlig kundmassa på ett affärsmässigt sätt. 

▪ Identifiera och bearbeta nya kunder 

▪ Medverka vid mässor och kundevent. Fånga upp kundönskemål och 

affärsmöjligheter 

▪ Bistå med rådgivning vid produktfrågor och offertläggning. 
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Kompetensområden 

▪ Erfarnhet av e-handel 

▪ Stark analysförmåga. 

▪ God kommunikatör i tal och skrift på såväl svenska som engelska. 

▪ Erfarenhet av försäljning och gärna key account management. 

▪ Affärsmässig och drivande. 

▪ Trivs att jobba såväl individuellt som i team. 

▪ Hög social kompetens och tänker ”laget före jaget”. 

 

Din bakgrund 

Vi tror att du har en adekvat utbildning i botten, har jobbat några år med försäljning och 

har ett starkt intresse för djur och lantbruk. Kanske är du aktiv själv inom hästsport eller 

har erfarenhet av lantbruk.  

 

Känner du att den här rollen matchar din passion och kompetens? Sök tjänsten redan 

idag genom att mejla CV och personligt brev till ansokan@willab.se 

För ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta Tina Vinnerborg (Marketing & 

Sales Manager) på tina.vinnerborg@willab.se / 076-4926972  

 

Vi önskar höra från dig senast den 28/9-2021. Ansökningar och urval hanteras löpande 

så skicka in din ansökan redan idag om du känner samma passion som vi kring 

ovanstående roller och aktiviteter! 
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