
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femtorp AB är ett privatägt företag som förser restaurang och bageri marknaden 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 snart två decennier! 

Vi samarbetar med alla återförsäljare i landet och har byggt upp ett första klassens 

logistiksystem. Femtorp sysselsätter 14 personer och omsätter ca 50 milj. www.femtorp.se 

 

 

 

Innesäljare 
Inköpsassistent 

 

Om tjänsten 

Vill du vara med oss i vår fortsatta utveckling att på ett professionellt sätt sälja och 

marknadsföra våra högkvalitativa dessertprodukter till restauranger, hotell, bageri och 

konditori, storhushåll och industri. Du kommer vara en viktig nyckelperson som aktivt  

bidrar till att bolaget uppnår sina uppsatta försäljnings- och lönsamhetsmål. 

 

Du kommer arbeta nära vår säljkår och naturligtvis med våra kunder och återförsäljare samt  

Ha mycket att göra med vårt lager och logistikärenden. Du skall värna om våra kunder och 

vårt varumärke samt ha ett stort hjärta för service och korrekthet. Tjänsten som består av 

http://www.femtorp.se/


aktivt innesäljarbete koordinerat med inköpsärenden kräver noggrannhet, serviceanda och 

känsla för våra produkter och marknad. 

 

Vi söker dig som 

 

 Brinner för försäljning och är målmedveten och resultatinriktad 

 Är strukturerad och har god planeringsförmåga 

 Har en hög social kompetens och ser service som en stor drivkraft 

 Har goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

 Gillar mat och matlagning med betoning på desserter och bakverk 

 Gillar utmaningar och att arbeta i ett klimat med frihet under ansvar. 

 

Du kommer arbeta mycket nära vår inköpare och bli väl insatt i vår försörjningskedja och vårt 

affärssystem. Vi erbjuder ett mycket stimulerande och utmanande arbete i ett framgångsrikt 

företag med stark tillväxt och marknadsposition. Du kommer ingå i ett team med möjlighet att 

påverka utvecklingen och din egen framtid. 

 

 

 

Kontakt 

 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Håkan Olsson via mail eller telefon 

hakan.olsson@femtorp.se tel. 040-949000. Ansökningar skall skickas via mail och innehålla 

ett personligt brev och CV, urval sker löpande. 

 

 

   

mailto:hakan.olsson@femtorp.se

