
Säljare av EcoGuards tjänsteutbud
Vi söker en säljare till EcoGuard med ansvar för att sälja hela vårt utbud inom tjänster. Bola-
get agerar i en tillväxtbransch där våra tjänster hjälper fastighetsägare att minska sin energi-
användning och därmed minskad miljöpåverkan. Om du har ett tekniskt intresse och lockas 
av att arbeta i ett bolag med stark teamkänsla och stort fokus på kundvård kan EcoGuard 
vara platsen för dig.

För att lyckas hos oss önskar vi att du har relevant erfarenhet från tjänsteförsäljning, gärna 
ifrån branschen IMD eller energisektorn. Vår organisation tar ansvar för totalentreprenader 
och vi säkerställer att våra kunder får en högkvalitativ överblick över sitt fastighets-
bestånd i fråga om energi, vatten och temperaturer. Du trivs med att arbeta i en föränderlig 
miljö med ibland högt tempo och trivs i en resande vardag där du självständigt planerar och 
genomför dina kundbesök. 

Som vår säljare av tjänster ansvarar du för att identifiera och bearbeta nya kunder samt 
utveckla och öka försäljningen mot våra befintliga kunder för att skapa långsiktiga kund-
relationer. Dina kontaktytor består i huvudsak av privata och kommunala bostadsbolag samt 
bostadsrättföreningar.

Huvudarbetsuppgifter:
• Bearbeta kunder med befintligt mättjänstavtal med införsäljning av EcoGuards  

tilläggstjänster.
• Bearbeta kunder som har mätning via annat bolag att använda CURVES.
• Tillsammans med service och support säkerställa att avtalslösa kunder signerar  

mätjänstavtal.
• Bearbeta befintliga kunder gällande tecknande av förlängd garantitid.
• Agera superuser på CRVES internt och externt.
• Utbilda kunder och användare i CURVES.
• Dema och utbilda våra kunder, medarbetare och användare i CURVES.
• Hålla koll på marknaden och dess utveckling och önskemål gällande tjänster.
• Du har eget budget-, resultat- och kundansvar.

Tjänsten kräver B-körkort. Du kommer utgå från vårt huvudkontor i Örebro

Skicka din ansökan till Annica Mälman Ängerek via mail annica.angerek@ecoguard.se   
Om du har frågor om tjänsten så tar du kontakt med försäljningschef Tony Eklöf 
tel: 072-173 07 54

Sista dag för ansökan är 25 augusti 2019

Om EcoGuard
EcoGuard hjälper fastighetsägare att mäta, visualisera, åtgärda sina fastigheter för att minska sin energianvändning. Vi är störst i Sverige 
inom individuell mätning och har installationer i fastigheter över hela landet. Våra lösningar är öppna och enkla att implementera i både 
nya och befintliga fastigheter. Våra kunder uppskattar att vi levererar en helhet där vår projektorganisation driver projekt hela vägen från 
order fram till färdig fungerande anläggning. Med vår kraftfulla molntjänst CURVES för presentation och analys av mätvärden får fastig-
hetsägare och driftpersonal ett verktyg för att optimera sin drift och sänka sina kostnader. Sedan start har vi vuxit stadigt och står idag på 
en stabil grund. Vårt fokus har varit på befintliga fastigheter men med det ökande byggandet i Sverige för att få fram nya bostäder ser vi 
en ny växande marknad för individuell mätning som vi nu bemöter. Med vår kompetens inom både mjuk- och hårdvaruutveckling kan vi 
skräddarsy lösningar som hjälper våra kunder att nå sina energieffektiviseringsmål.
För mer information. www.ecoguard.se


