
Sales Manager / Försäljningsansvarig till DriveNow 

DriveNow är ett världsledande Bildelningsföretag, ägt av BMW och Sixt. DriveNow 

levererar premiumtjänster ”on demand”. Vill du vara med och bygga en innovativ, digital 

och hållbar tjänst fokuserad på företag i Sverige så är detta din möjlighet.  

Som Sales Manager / Försäljningsansvarig är din uppgift att öka aktiva medlemmar 

månatligen, genom att attrahera nya kunder genom aktiviteter både riktat mot B2C och 

B2B. Det är en snabbt växande marknad, där du kommer ta hand om existerande kunder, 

öka nyttjandet inom företagssegmentet och erövra nya kunder och segment till 

DriveNow.  

I dina ansvarsområden ingår bl.a. 

• Planera, strukturera, genomföra och följa upp företagsförsäljningen. 

• Underhålla och utveckla våra direkta försäljningskanaler via kundbesök, 

bearbetning via telefon samt aktiviteter/event.  

• Ansvara för kundregister. 

• Rapportering med bla försäljningsstatistik. 

• Skapa aktiviteter och kommunikation i samarbete med Marknadsansvarig. 

• Tjänsten rapporterar till VD. 

Du bedriver försäljningsarbetet självständigt med fokus att uppnå försäljningsmål och 

budget, men i nära samarbete med Marknadsansvarig och VD.  

Vi söker dig som är drivande och duktig på att skapa nya kundrelationer. Du är öppen, 

kreativ och kan kommunicera med företagsrepresentanter på alla nivåer. Du har goda 

presentationskunskaper och en förmåga att på ett snabbt och lättförståeligt sätt förklara 

våra tjänster/produkter. Framförallt ser vi att du är en drivande person som levererar på 

satta mål samtidigt som du ser till teamets bästa. 

Dina kvalifikationer: 

• Minst 3 års erfarenhet av uppsökande försäljning med dokumenterad 

måluppfyllnad. 

• Du tar initiativ och arbetar självständigt. 

• Du är målmedveten, flexibel och inte rädd för att ta fullt ansvar för uppgiften. 

• Är analytisk och strukturerad. 

• Du är utåtriktad och har hög social kompetens. 

• Språkkunskaper: Svenska och Engelska. 

• Körkort är ett krav. 



Vi erbjuder dig en spännande utmaning i en expansiv marknad där du kommer att få vara 

med och bygga upp verksamheten i Sverige. Tjänsten är en tillsvidareanställning i 

Stockholm med start den 1 Februari.  

Vår filosofi: ingen framgång utan ett ambitiöst team! Vi söker motiverade och skärpta 

personer som vill engagera sig och kreativ vara med och bygga upp funktionen i 

Stockholm och skapa framtiden med DriveNow. 

Skicka in din ansökan, med CV och personligt brev till fredrik.ellsater@drive-now.com. 

Sista ansökningsdatum är den XXX men intervjuer sker löpande varför vi gärna ser att du 

skickar din ansökan så snart som möjligt.  

DriveNow – Genom BMW, MINI och Sixt finns vi redan aktiva i 13 städer i Europa samt 

flera nya städer på gång. Vi erbjuder förstklassiga mobilitetstjänster med premiumbilar 

inom ett flexibelt friflytande uthyrningssystem som gör att du kan åka vart du vill i din 

stad. Vår ambition är att bli klassledare inom den flexibla samåkning och det självklara 

valet för kunderna, inte bara i Sverige, utan även i Europa och övriga världen. 
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