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FLYINGE PLANTSHOP SÖKER 

Innesäljare till vår företagsavdelning 

 

Flyinge Plantshop ligger ca. 10 km öster om Lund och är ett av de ledande företagen i Skåne när det 

gäller växter och trädgårdsprodukter. Vi har både ett av de största GardenCenterna samt en av de 

största partiförsäljningarna i Skåne. Förutom detta har vi också en stor egen containerodling. Sedan 

våren 2015 driver vi även Café Smedjan som ligger i anslutning till vårt Gardencenter. Vi tillhör inte 

någon kedja utan är ett helt privatägt familjeföretag som sedan 1969 strävat efter att erbjuda våra 

kunder kunskap, kvalitet och service.  

Vi söker nu en ny innesäljare till vår företagsavdelning och arbetet innefattar daglig kontakt med 

företagskunder, t.ex. kommuner, entreprenörer, trädgårdsanläggare, designers, m.fl. Man har i 

grunden sina ”egna” kunder som man hjälper med allt från att skriva offerter, göra ordrar, meddela 

när saker är klara att leverera till att ge rådgivning och hantera ev. reklamationer. Kontakten med 

kunder sker mycket via telefon men även via mail. Förutom kontakt med kunder så har man även 

mycket kontakt med olika växtleverantörer då man behöver göra prisförfrågningar för att få ihop sina 

offerter.  

I princip all hantering av kunder & leverantörer sker i ett plantskoleprogam som heter brandsoft, så 

god datorvana är ett måste. Man jobbar även en del i Excel så detta program måste man kunna 

hantera.  

Som person behöver du vara stresstålig och gilla kundkontakt. Vi ser även gärna att du är initiativrik, 

ansvarstagande och positiv. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav, duktig på tyska är ett plus. 

Tjänsten är ett graviditetsvikariat mars-sep, med möjlighet till förlängning. Arbetet är förlagt på 

vardagar mellan 07:30-16:30. 

 

Vid frågor angående tjänsten, kontakta Linda Seger via e-mail, linda.seger@flyingeplantshop.se eller 

telefon, 046-642 10. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev (gärna med bild) och skickas till e-

post ovan.  

 

Sista ansökningsdag är 29/1-21, men urval sker löpande och platsen kommer tillsättas så snart vi 

hittat rätt kandidat. 

 

Välkommen med din ansökan! 
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