
Tillsammans med Holdit och Telldus utgör Smartline ett av Proove ABs tre varumärken. 
Vi designar, utvecklar och tillhandahåller produkter och lösningar inom elektronik, 
mobilaccessoarer, el- & belysningsartiklar och smarta-hemmet. Med huvudkontor i Falkenberg 
samt ytterligare kontor i Varberg, Lund, Shanghai och Shenzhen utgör vi en internationell 
organisation där vår styrka är att vi har möjlighet att arbeta i nära kontakt med våra tillverkare.

Smartlines fokus ligger på mobiltelefontillbehör och batterier, samt el & belysning som 
sträcker sig från den enklare basinstallationselen till det mer utvecklade inom bland annat 
appstyrd belysning. 

Smartline är under stark tillväxt och vi söker nu dig som vill vara med i en spännande expansiv 
fas och som brinner för produktutveckling, teknik och innovation!

Vem är du?

Din förmåga att skapa kundrelationer, ditt starka driv och viljan att ge bästa service är några 
av dina bästa verktyg. Du kommer att arbeta nära några av våra viktigaste kunder samtidigt 
som du söker nya. 

• Du har drivet att söka nya kunder och supporta befintliga. 
• Du älskar försäljning.
• Du gillar teknik och hur det används.
• Du vill vara med och utveckla och påverka.

Tjänsten som säljare utgår från huvudkontoret i Falkenberg, men du måste trivas att vara 
där kunden finns. Arbetet innebär resor i Sverige men även i perioder utanför Sverige då 
varumärket har för avsikt att expandera inom EU. Arbetet innebär ca 40 övernattningar/år. 

Vi tror att du har starkt intresse för tekniska accessoarer. Kanske har du jobbat inom detta 
tidigare och är sugen på nya utmaningar. 

Du har passion för ditt arbete och vill arbeta i en miljö som präglas av engagemang och 
utveckling. Du är självständig och van att planera och strukturera ditt arbete.

Intresserad? Ta chansen att söka ett otroligt spännande arbete i ett företag med stark tillväxt.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Forssell, 
johan.forssell@proove.se

Vi arbetar löpande med urvalet för att hitta rätt kandidat så tveka inte att skicka in din 
ansökan snarast möjligt, dock senast 2017-09-10. 

Proove AB, Kabelvägen 7, 311 50 Falkenberg
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