Vi söker KAM till vårt nya GA-samarbete
Tjänsten:
Santander gör en nysatsning inom GA-området, och du kommer ha en
viktig roll i att bygga upp verksamheten. Som Key Account Manager är
du länken mellan generalagenten (GA) för ett etablerat bilmärke och
Santanders säljkår i allt som rör samarbetet. Tillsammans med GA skapar du kampanjer och ansvarar för att de genomförs tillsammans med
Santanders säljkår.
Du kommer även att ha direktkontakt med importörer och bilhandlare.
Organisatoriskt rapporterar du till försäljningsdirektören i Sverige. I tjänsten ingår även intern rapportering som bland annat försäljningsprognoser
och konkurrensanalyser.
Din bakgrund:
Vi söker dig som har en affärsmässig framtoning, som arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Då
kommunikationen delvis sker på engelska förutsätter vi att du känner dig
bekväm i detta, både i tal och i skrift.
Du har ekonomiutbildning på lägst gymnasienivå, är van vid att arbeta

med siffror, har goda kunskaper i MS Excel och erfarenhet av ekonomiska
analyser och beräkningar. Du har flerårig branscherfarenhet från importörs- eller återförsäljarledet, kombinerat med ett seriöst intresse av den
svenska bilmarknaden.
Vi erbjuder:
Santanders arbetsklimat präglas av öppenhet och prestigelöshet. Vi sitter
i ljusa moderna lokaler i Solna Centrum i norra Stockholm. Vi erbjuder
ett mycket självständigt arbete med eget ansvar. Det finns goda möjligheter till kontakter och utbyte av erfarenheter med Santanders övriga Key
Accounts i Norden.
Närmare information/ansökan:
För mer information, kontakta rekryteringskonsult Donald Mannerdahl,
Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB, på 08-446 19 60.
Är du intresserad av tjänsten sänder du din ansökan och CV till:
santander@mannerdahl-rekrytering.se senast den 22 september 2011.
Skriv ”KAM Santander” i ämnesraden.

Santander är en av världens största banker, med 97 miljoner
kunder och 180 000 anställda, i fler än 45 länder. I Sverige är vi
specialister på fordonsfinansiering. Sedan starten år 2000 har vi
vuxit till att bli en av de ledande aktörerna på marknaden.
santander.se

