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Din bakgrund:
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PÅHLSONS DAYLIGHT - NYKÖPING
G:a Oxelösundsvägen 1
611 38 Nyköping
Tel: 0155-375 90
www.pahlsonsdaylight.com
info@pahlsons.com

PÅHLSONS DAYLIGHT - KATRINEHOLM
Värmbolsvägen 7
641 51 Katrineholm
Tel: 0150-169 10
www.pahlsonsdaylight.com
info@pahlsons.com

PÅHLSONS DAYLIGHT - BROMMA 
Johannesfredsvägen 12B, 4tr
168 69 Bromma
Tel: 08-704 32 00
www.pahlsonsdaylight.com
pr@daylight.se

Söker du ett fartfyllt och spännande jobb? Är du driven, nyfiken och har ett bra ordningssinne? Vi söker just nu en 
ansvarstagande säljsupport/backo�ce till vårt grymma team i Bromma. 
Vi är ett växande företag inom produktmedia med en varierande kundbas. Vi hjälper alla kunder att utveckla sitt 
varumärke och gör det med passion och ära.

Om rollen:
¡
¡
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¡
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Arbeta med trading/import och specialproduktion.
Inköp, kalkylering och fakturering.
Hjälpa till med o�ertunderlag och produktförslag åt säljare.
Kund och leverantörskontakter via telefon och mail.
Stöd åt säljarna.
Webborderhantering och leveransbevakning.

För att trivas i rollen söker vi dig som är administrativt lagd med ett bra ordningssinne.
Du har goda kunskaper inom O�ce-paketet, meriterande om du har arbetat även med Lime & Visma.
Du har en känsla för god service och betydelsen av det.
Du har bra produktkännedom från profilbranschen, önskvärt, ej krav.
Du är bra på att samarbeta med andra.

Tjänsten är heltid i Bromma med 6 månaders provanställning. Fast lön. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer 
hålls löpande och vi ser fram emot din ansökan med CV så snart som möjligt. Alla ansökningar behandlas strikt 
konfidentiellt. Skicka Din ansökan till pontus.ekenstierna@pahlsons.com (även frågor mailas hit.)

Märk ansökan med ”Backo�ce Bromma”.

Påhlsons Daylight kommer av två etablerade företag, Påhlsons Reklam AB och Daylight Reklam AB, med tillsammans 
dryga 50 års erfarenhet inom profilbranschen. Från och med hösten 2017 arbetar vi i ett och samma företag, Påhlsons 
Daylight AB med en årlig omsättning senaste året på dryga 50 miljoner kronor. Detta är en start mot vår vision 2025 
då vi bland annat skall nå 100 miljoner i omsättning.

Vi har idag verksamhet på tre ställen, Bromma, Nyköping och Katrineholm. Säljstyrkan består av ca. 15 personer. I 
Nyköping har vi dessutom vår produktion och det ser vi som en stor styrka för att möta våra kunders behov.

Läs mer om oss på vår hemsida: www.pahlsonsdaylight.com

Vi söker dig som:
¡
¡
¡
¡

Är glad och positiv.
Är lösningsorienterad.
Är a�ärsmässig och förstår företagsekonomi.
Gillar att leverera hög kvalitet i tid!


