
 

 

 

 

 

Femtorp AB är ett privatägt företag som förser restaurang- och bagerimarknaden 
med söta livsmedel och råvaror från de främsta tillverkarna. Vår produktportfölj 
innehåller ett brett sortiment av högkvalitativa produkter som tillför marknaden 
kvalitet, enkelhet, tillgänglighet och innovation. Femtorp AB är ett av de absolut 
ledande företagen på denna marknad med många års erfarenhet. Kontor och lager 
finns i Malmö och vi är verksamma över hela landet. Våra kunder kan förvänta sig ett 
professionellt bemötande, hög servicegrad och stor kunskap, detta har vi med 
framgång gjort i över två decennier! 
 
Vi samarbetar med alla återförsäljare i landet och har byggt upp ett första klassens 
logistiksystem. Femtorp sysselsätter 14 personer och omsätter ca 55 miljoner.  

www.femtorp.se 

  

http://www.femtorp.se/
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Säljare Östra Sverige 

Restaurang, Storhushåll, Bagerier och Konditorier 

 

Om tjänsten 

Vill du vara med oss i vår fortsatta utveckling att på ett professionellt sätt sälja och 
marknadsföra våra högkvalitativa dessertprodukter till främst restauranger, hotell, 
bagerier och konditorier, catering och storhushåll. Du kommer att vara en 
nyckelperson i organisationen som aktivt bidrar till att bolaget uppnår sina uppsatta 
försäljnings- och lönsamhetsmål.  

Du kommer att arbeta nära både våra grossister och slutförbrukare inom vårt östra 
distrikt som sträcker sig mellan Uppsala i norr och Linköping i söder inkl. Gotland. Du 
kommer utgå från din bostad inom distriktet som vi tror är i närheten av Stockholm. 
Du skall trivas med att arbeta självständigt och målmedvetet. Planera dina dagar för 
att uppnå förväntat resultat.  

Vi söker dig som 

 Har erfarenhet från försäljning med goda resultat  
 Är målmedveten och resultatinriktad 

 Har ett genuint intresse för livsmedel och i synnerhet söta livsmedel.  
 Är strukturerad och har god planeringsförmåga  
 Drivande och självgående 

Har du erfarenhet från professionell matlagning från restaurang/storhushåll eller 
bageri/konditori ser vi det som meriterande.  
 

Du kommer ingå i ett säljteam med fyra säljare och en säljledare över landet och ditt 
distrikt är delvis upparbetat sedan tidigare. 

Vi kommer att erbjuda ett mycket utmanande och stimulerande arbete i ett 
framgångsrikt företag med stark tillväxt och stora möjligheter att påverka 
utvecklingen.  
 
Kontakt 
Har du frågor om tjänsten eller vill skicka in en ansökan är du välkommen att 
kontakta Håkan Olsson via mail hakan.olsson@femtorp.se. 

Urval sker löpande.  
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