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Vill du vara en av Sveriges bästa träsäljare? 

- Utmärkt, då är du rätt för oss när vi söker dig som:  

• Kan ta ansvar för ett av Sveriges absolut bredaste och mest attraktiva sortiment av 
träbaserade skivmaterial, massivträ, laminat, kantlister, lim, solid surface, olja, slipmaterial 
och komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. 

• Det betyder att du lär dig allt om vad WBP står för, och ansvarar för kundkontakterna på vår 
svenska marknad för såväl nya som gamla kunder på ett eget distrikt/område.  

• Du som söker säljtjänsten blir en viktig del i vårt team på kontoret i Malmö.  
• Aktivt och regelbundet kommer med förslag på förbättringar, med vilka du bidrar både till 

WBP:s och till din egen ökade förtjänst.  

För att söka denna tjänst som självgående fältsäljare är din bakgrund: 

• Gymnasium - eller högskola 
• Erfarenhet av försäljning, gärna branschvana  

• Ett tekniskt intresse för att kunna förstå produkterna. 
• Säljare med minst 3-5 år i motsvarande roll. 
• Du ska vara självständig, målinriktning och att se möjligheter i ditt arbete. 
• Dina resdagar är 3-4 dagar per vecka 
• Språkkunskap i engelska är ett krav då du kommer ha viss kontakt med våra utländska 

leverantörer 
• Placeringsort är vid vårt huvudkontor i Malmö.  

Vad erbjuder vid dig? 

• Arbeta i ett av branschens mest expansiva och spännande företag.  
• Ett av branschens absolut bredaste och attraktivaste sortiment för den tillverkande 

träindustrin.  
• Gedigen produktutbildning vid introduktion av tjänsten. 
• Löpande utbildning om nya produkter.  
• Stor egen frihet att fatta avgörande beslut för dina dagliga affärer.  
• Du arbetar i nära samarbete med oss övriga säljare inom företaget och kommer få full support 

från såväl innesälj som ledning.  
• Tjänsten är en tillsvidare anställning och kan för rätt kandidat påbörjas snarast möjligt.  

 

 

 

 



 

 

 

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa VD Fredrik Rönnerberg på 040-66 900 20. 

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi att du skickar med post eller mail till: 

WBP Trading AB 
Att: Fredrik Rönnerberg 
Axel Danielssons väg 269 
215 82 Malmö 
Eller på mail till: fredrik@wbptrading.se  

 

WBP Trading är en ledande leverantör av träbaserade skivmaterial och massivträ! WBP marknadsför 

ett av Sveriges absolut bredaste och mest attraktiva sortiment av träbaserade skivmaterial, massivträ, 

laminat, kantlist, lim, solid surface och komponenter från ledande svenska och utländska leverantörer. 

Vi marknadsför inte bara produkten utan även kunskapen om denna.   

Förkortningen WBP står för WOOD BOARD PLYWOOD, vilket beskriver den verksamhet vi bedriver.   

Vi arbetar med direktleveranser från fabrik samt via eget rationellt varmlager i Malmö där stora delar 

av vårt mycket breda sortiment kan erhållas för omgående leverans. Vår styrka är att kundanpassa 

samt bearbeta produkten efter kundens önskemål. Med våra 8 medarbetare omsätter vi idag 41 MSEK. 
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