Vad innebär säljaryrket?
Säljaryrket kan innebära många olika saker och är väl snarast ett samlingsbegrepp som man
använder om de personer som i olika organisationer jobbar i frontlinjen mot kunden. Personer
som jobbar med att ta emot kunder i butik kallar vi säljare, personer som tar emot order på
telefon av befintliga kunder kallar sig säljare. Det vi kanske mest förknippar med säljare är
väl de som reser land och rike runt för att besöka detaljhandeln. Samtliga dessa arbeten kan
vara både kvalificerade, stressade och kräva en viss typ av personlighet. Problemet är att inte
något av dem är speciellt välavlönat och oftast inte leder till någon karriär.
Sedan har vi en typ av säljaryrke där man bygger upp behovet hos kunden och från början
presenterar sin produkt eller idé. Dessa säljjobb har oftast lönesystem som på något sätt
bygger på prestation. Inkomsterna ligger oftast i nivå med andra karriärs arbeten som t.ex.
läkare eller advokat och avancemangsmöjligheterna är oftast goda om företaget expanderar.
Att göra karriär är just det oavsett om man gör det efter ett antal år på högskola, eller om man
med kanske endast efter en kort gymnasieutbildning börjar som säljare. Det kräver
engagemang, hårt arbete, psykisk styrka och uthållighet. Belöningen är att när man har lärt sig
jobbet är man inte bara högavlönad utan har också utvecklats till en säker person som känner
trygghet i sig själv.

Vad innebär det att vara säljare på Enter?
Att arbeta som säljare på Enter innebär att starta en karriär inom ett företag som kommer att
satsa på dig under förutsättning att du själv är beredd att satsa på dig själv. Våra kontor är
samtliga centralt belägna i Stockholm, Malmö och Ystad varför du bör bo i någon av dessa
städer.
Du kommer att jobba med marknadens förmodligen mest högkvalitativa sortiment av kemiskt
tekniska- och andra förbrukningsartiklar till den mindre industrin i Sverige. Under den första
tiden måste du inse att du startat en utbildning för att kunna uppnå din nya karriär som
affärsman/kvinna. Det kommer att kräva investeringar från din sida, du måste satsa tid och
kraft på att lära dig ett nytt yrke. Å andra sidan har du tagit första steget till ett nytt liv. Du
kommer att bli en del av ett av Sveriges absolut skickligaste säljteam och bara efter något år
ligga på inkomster som det normalt krävs många års högskoleutbildning för att uppnå. Du
kommer att ägna dina dagar åt att hjälpa företagare att spara pengar och åt att göra deras dagar
lättare.

