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Vi är ett av Schweiz mest snabbväxande och innovativa Start Ups. Sedan 2014 utvecklar 

och producerar vi mycket framgångsrikt mobila och stationära AC- och DC-

laddningsstationer för elbilar. Med till exempel Juice Booster 2 är vi marknadsledande i 

dess segment. Denna position vill vi bygga ut med hjälp av ytterligare produkter. Därför 

söker vi per omedelbart dig såsom ytterligare 

Sales Manager (m/w/d) 
strategisk försäljning Regionen Skandinavien 

Din uppgift blir att värva våra nya, stora, strategiska och viktiga kunder i din region. 

Du är redan bosatt i Sverige. För det behöver du en magkänsla för var förutsättningarna 

för goda affärer är bäst. Du har en förmåga att utveckla behov, göra användarna 

medvetna om sina behov, förhandla skickligt i en internationell miljö och få till avslut. 

Kortfattat: Du har med dig bevisade framgångar i bagaget vad gäller strategisk 

försäljning med motsvarande försäljningscykler. I motstats till andra branscher krävs en 

ganska omfattande teknisk kompetens hos oss. Ett intresse för teknik är alltså en 

tvingande förutsättning.  

Ansök bara om du är beredd att prestera det omöjliga med en orubbligt positiv 

grundinställning. Hos oss får du en riktig utmaning. Vi har internt ett högt tempo och vi 

förväntar oss att du självständigt ser var arbete måste göras, tar initiativet och själv jobbar 

fram avsluten. Du belönas med ett stort spelrum, omfattande befogenheter och ansvar. 

Våra befintliga toppsäljare lär dig vad du behöver veta på djupet, men de förväntar sig 

samtidigt att du vill spela i högsta ligan tillsammans med dem. Om du är en top New 

Business Sales, då är det här jobbet möjligheten du har väntat på. En examen är 

visserligen inget hinder, men du märker: Vi bedömer dig utifrån vad du åstadkommer och 

inte utifrån dina papper. Försäljningsframgången är naturligtvis i hög grad din framgång. 

 

Vårt interdisciplinära team är flexibelt, dynamiskt, kraftfullt, idérikt och humoristiskt. 

Samma egenskaper måste du ha om du vill nå toppformen hos oss. Om allt det passar 

så blir vi lyckliga tillsammans. 

 

Introduktionsutbildningen äger rum i Winkel (ZH) nära Zürichs (CH) flygplats.  

Din arbetsplats och ditt uppdrag kommer då att vara i Sverige. 

  

http://www.juice-americas.com/
http://www.juice-asia.com/
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Vi erbjuder: 

• En dynamisk arbetsmiljö med ett ungt team 

• Självständigt arbetssätt med en hög grad av autonomi 

• Korta beslutsvägar 

• Utvecklings- och påverkansmöjligheter 

• Medverkan i en framtidsinriktad utveckling 

• Tjänstebil 
 

Du tar med dig: 

• Påvisade erfarenheter och framgångar inom strategisk försäljning; Hunter, inte Farmare 

• Utpräglad kundorientering och förhandlingsskicklighet 

• Hög flexibilitet, eget ansvar, lösnings- och målorienterat arbetssätt 

• Mycket goda kunskaper i engelska och tyska 

• Snabb uppfattningsförmåga och teknisk förståelse 

• Körkort för personbil 
 

Skicka dina ansökningshandlingar till jobs@juice-technology.com  

Vid frågor vänder du dig till vår Justin Wettengel, Recruiter, på +41 41 510 02 19. 

 

Vi har inte lust att ta emot standardansökningar; kalla därför ditt CV för [IhrName]_wantsJUICE.pdf . På 

så sätt kan vi snabbt sortera ut dig från tråkmånsarna. Vi satsar också på direktansökningar. Vi betalar 

därför inga avgifter till personalrekryterare. 

http://www.juice-americas.com/
http://www.juice-asia.com/
https://youtu.be/95l1-oWxQks
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

