
 

                                              
                                                                                                                                         

 

Account Manager/Backoffice - Produktmedia 

 

Om oss 

The Brand Concept erbjuder profilkoncept som genom produktmedia & tjänster förstärker varumärken, 

marknadskommunikation och driver aktivt mot resultat.  Vi är ett litet team som har vårt kontor & showroom 

centralt på Östermalm i Stockholm. Vi har sedan 31 år förstärkt stora delar av Sveriges företag med profil & 

kampanjprodukter. Vi arbetar uteslutande mot företag, föreningar och organisationer.  

 

Om tjänsten 

Din roll blir att till största delen arbeta som säljande projektledare med 
backoffice funktion.  

 

Du tar alla inkommande kunder, drop in och hanterar delar av våra inköp och 

du ansvarar även för vårat showroom på Styrmansgatan i Stockholm. Som 
account manager hos oss hjälper du våra kunder att ta fram rätt 
produkter. Du hanterar hela kedjan från förslag/offert/order/inköp på sikt 
skall du även supporta nya kollegor med din produktkunskap. Dvs. en 
kombinerad tjänst både projektledare samt BackOffice. 

 

Arbetsuppgifter: 

 

• Kundkontakt, försäljning, bearbetning av nya och befintliga kunder 

• Kundbesök 

• Korrekturhantering 

• Offerthantering 

• Inköp, leveransbevakning in & utleveranser 

• Delaktig i produktsortiment 

• Delaktig i marknadsplanering/genomförande 
 

Om dig 
Vi tror att du kanske är en säljare i branschen idag och som antingen vill fortsätta alternativt byta en del av dina 

arbetsuppgifter till att arbeta som innesäljare samt backoffice till oss. Vi söker dig som har ambitioner och som vet 

vilken insats som krävs för att nå framgång. Du har en förmåga att snabbt kunna bygga relationer och är 

strukturerad.  

Det finns flera möjligheter till utveckling inom bolaget, kanske är du en blivande partner i företaget? 

 

 



 

                                              
                                                                                                                                         
 

Kriterier 
 

Branscherfarenhet: Krav, Säljare alternativt Inköpare i branschen i minst ett år. 

Gymnasiekompetens: Minimum krav. 

Språk: Svenska samt engelska är krav, övriga språk meriterande. 

Datavana: Mycket god 

 

Arbete & miljö 

För oss är både miljö & medmänniska viktig. Vi ställer höga krav på underleverantörer så att vi kan leverera så bra 

produkter som möjligt med fokus på hållbarhet samt medmänniska. 

Om anställningen 

Lön: Fast 

 

www.thebrandconcept.se 

www.thebrandconceptprofil.se 
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