
 

Sales Manager 
PNO Sverige 
 
 

PNO är Nordens största traileruthyrningsföretag. Vi är ett familjeägt företag som grundades 

1975 med huvudkontor i Köpenhamn och kontor i Helsingborg, Helsingfors, Oslo, Horsens i 

Danmark och Venlo i Holland.  

 

Vårt syfte är att leda övergången till mer hållbara transporter och vi tror starkt på att PNO 

kan vara nyckeln till förändring i logistikbranschen. För att på bästa sätt serva våra kunder 

på den svenska marknaden utökar vi vår räckvidd och söker därför kandidater baserade i 

Sverige.  
 
Om tjänsten 
Du kommer att arbeta från vårt kontor i Helsingborg, i nära samarbete med vårt team 

bestående av Country Director och Key Account Managers. Du kommer att identifiera 

behov och krav för att sälja PNO:s lösningar, och spela en viktig roll i utvecklandet av 

kundrelationer (prospektiva och befintliga) som sträcker sig bortom en enda lösningspunkt. 

I din roll kommer du att hantera både strategiska och operativa försäljningsprocesser med 

fullt stöd från organisationen. Du kommer att leda ett litet team med Key Account 

Managers från vårt kontor i Helsingborg. 

  

Målet är att bidra till att etablera vår verksamhet för att uppnå långsiktig framgång för PNO 

Sverige. 
 
Tjänstegrad 

● Mid/senior nivå 

 
 
Kvalifikationer 

● Du har en dokumenterad historia när det kommer till att bygga starka kundrelationer 

genom en djup förståelse för nyckelkunders behov, krav och synsätt. 

● Du skapar och bibehåller kundtratten med prospektiva kunder för att uppnå 

uppsatta mål. 

 



 

● Du kommer att identifiera nya tjänsteerbjudanden genom att samarbeta med olika 

team inom företaget, för att skapa nya möjligheter för våra kunder och PNO. 

● Du ansvarar för att koordinera och implementera strategiska projekt/tjänster hos 

kunder för att säkerställa pågående intäkter. 

● Erfarenhet av att generera nya sälj som leder till långsiktiga relationer. 

● Erfarenhet av försäljning av uthyrningslösningar. 

● Produktkunskap om trailers och branscherfarenhet är meriterande. 

● Erfarenhet av att ta fram prognoser till interna och externa intressenter. 

● Erfarenhet av att planera och hålla presentationer som är aktuella och i linje med 

PNO:s mål för att bibehålla och säkra vår verksamhet. 

● Ledarskapserfarenhet. 

 
 
Minsta kvalifikationskrav 

● 5 års relevant erfarenhet inom försäljning med dokumenterad framgång. 

● Certifieringar och/eller licenser inom försäljningsutbildning eller coachande 

ledarskap. 

● Kandidatexamen inom företagsadministration eller logistik/leveranskedjor eller ett 

relaterat affärsområde. 

 

 

Kompetens 

● Färdigheter inom problemlösning och förhandling.  

● Stark kommunikationsförmåga (verbal och skriftlig) och hög social kompetens med 

anlag för att skapa relationer på alla organisationsnivåer. 

● Kreativ problemlösning och analytisk förmåga baserad på gott omdöme och 

initiativförmåga. 

● Självständig, men samtidigt en lagspelare. 

● Ansvarsfull och hängiven ditt arbete och ditt team. 

 



 

● Erfarenhet inom försäljning och drift – levererar lösningar baserade på kundens 

behov. 

● En stark dokumentation inom försäljning av nya konton och utökade tjänster inom 

befintlig kundportfölj. 

● En balanserad känsla för optimism och ödmjukhet med en drivkraft att göra saker 

bättre. 

  
 
Förmåner 

● Konkurrenskraftig lön och ett meningsfullt arbete. 

● Platt organisation och starkt ledarskap. 

● Bonusplan. 

● Förmånsbil. 

 
 

Så ansöker du 
Skicka din ansökan och CV till Solvej Lee Ørnstrand, Head of Culture & Communication, på 

solvej@pnorental.com  

Vi hanterar ansökningar löpande tills vi hittar en matchning.  

 

 

pnorental.se 

 

@PNO 

 
@PNORental 
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