
RETAIL SALES MALMÖ

Gulled Agenturer är en möbelagentur där danska Hay, &tradition, 

samt italienska Magis är möbelproducenterna som ingår i Gulled 

Agenturers verksamhet. Hos dessa företag hittar vi bland annat 

världsberömda designers som Ronan & Erwan Bouroullec, Jamie 

Hayon, Marcel Wanders, Jasper Morrison, Stefano Giovannoni för 

att nämna några få.

Arbetsuppgifter

Rollen som retail sales innebär huvudsakligen administrativa sysslor som orderläggning/

orderhantering, skapa offerter till kund, ta fram statistik och skicka månatliga och kvartalsbaserade 

statistikutskick, samt administrera nya och nuvarande kunder i Gulled Agenturers affärssystem 

och CRM. 

Rollen innefattar även att upprätthålla, vårda och utveckla Gulled Agenturers kundrelationer, samt 

att svara på frågor som kommer in från kunder om produkter, leveranstider och allt som rör våra 

varumärken. Rollen innefattar även till viss del att hjälpa till vid kundbesök, samt vara med på 

mässor och presentera eventuella nyheter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som tycker det är roligt att arbeta administrativt. Du är serviceinriktad, lagspelare, 

strukturerad samt har kunskap om och erfarenhet av möbelbranschen. Det är ett plus om du har 

god kunskap om Magis, HAY och &Tradition’s produkter. Meriterande om du har tidigare erfarenhet 

av Visma Business, men inte ett krav. 

Vi tror att du kommer att trivas i en organisation med högt driv med ett okomplicerat förhållningssätt. 

Dina egenskaper: Administrativ, strukturerad, organisatorisk, med stor kunskap och intresse för 

möbler och inredning.



Övrig information

Tjänsten är tillsvidare, på heltid och med tillträde snarast. Placering i vårt Showroom i Malmö.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Henric Gulled på telefonnummer +46 709-39 56 70.

Passar tjänsten ovan in på dig? Tveka då inte, ansök redan idag! Vi vill ha din ansökan senast 

den 1 juli eller tidigare då vi tillämpar löpande tillsättning av tjänsten. Ansökan sker till  

henric@gulled.se.

Gulled Agenturer finns i Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingfors. Vi representerar Hay, Magis 

och &Tradition, som är tre av världens ledande möbelproducenter.  Gulled omsatte 2017 211 

miljoner, och är 23 anställda. Vårt mål är att vara ett av nordens ledande designföretag.

Sista ansökningsdag
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