
 

Vill du arbeta med 
jaktvapenbranschens bästa 
varumärken?  
 
Blaser Group AB söker dedikerad 
Backoffice / Säljassistent! 

 
 
Arbetsgivare: Blaser Group AB  
Befattning: Backoffice / Säljassistent 
Plats: Trelleborg  
Deadline: Löpande 
Varaktighet: Fast anställning på 100% 
 
 
Blaser Group GmbH är en av världens ledande tillverkare inom jakt- och 
friluftsindustrin, och består av varumärkena; Blaser, Mauser, J.P. Sauer & Sohn, 
Rigby, Minox, Liemke och företaget Blaser Group Wetzlar GmbH.  Blaser Group AB 
är ett nytt startup-dotterbolag till Blaser Group GmbH. Vi kommer att fungera som 
distributör av Blaser Groups olika varumärken i Sverige.  
Blaser Group AB grundades 2019 med målet att bli Sveriges ledande distributör inom 

jaktvapenindustrin. Med en djup passion och ett stort engagemang för kvalitet är vår 

kärnfilosofi att sätta konsumentens behov i centrum så att vi kan erbjuda en unik 

service- och inköpsupplevelse. Vi kommer att göra detta i nära samarbete med våra 

återförsäljare som kommer att erbjuda ett brett utbud av produkter och 

specialkompetens. Våra produkter går långt utöver enbart Premium gevär och 

hagelgevär. Det är vårt mål att förse våra kunder med premium jaktutrustning som är 

i perfekt överensstämmelse med deras önskemål. 

Till vårt nyetablerade team söker vi nu ytterligare en dedikerad och engagerad 

kollega som skall stärka vårt kontor samt stötta våra resande säljare och ge 

förstklassig support till våra kunder och till viss mån även till konsumenterna: skyttar 

och jägare runt om i Sverige.  

Vi söker dig som är välstrukturerad och intresserad av administration och support i 

säljprocessen, alltid med kunden i fokus. Din utbildningsbakgrund och tidigare 

jobberfarenhet är inom försäljning, marknadsföring och/eller administration. Du har 

gärna med dig ett genuint intresse för jakt, vapen och skytte dock är detta inget krav. 

Du har gärna redan erfarenhet av B2B försäljning eller liknande och du ska helst ha 

arbetat med affärssystemet SAP och gärna hört talas om SAP S4/Hana.   

 



 
 

Då kommunikation med moderbolaget i Tyskland sker dagligen förutsätter vi att du 

behärskar engelska i tal och skrift på hög nivå. Kunskaper i det tyska språket ses 

som en merit.  

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Sköta löpande kundsupport med orderhantering, fakturering, uppdatering av 

kundregister samt merförsäljning via telefon och mail av samtliga varumärken. 

 Tillsammans med VD, utveckla och driva marknadsföring och kommunikation. 

 Vara delaktig vid större marknadsevent. 

För att utföra dessa uppgifter på hög nivå är du noggrann, kommunikativ, flexibel och 

positiv. Utöver dessa kvalifikationer är du en gladlynt lagspelare med eget driv och 

prioriteringskänsla, då du i din roll som Backoffice / Säljassistent även har ett nära 

samarbete med VD, administratörer, lagerchef och säljare som betyder att du alltid 

har många bollar i luften. Du förstår kundens betydelse och det är för dig en 

självklarhet att alltid bemöta kunden på en hög nivå och leverera extremt bra 

kundservice under hela säljprocessen. Då vi är relativt nystartade stöter vi fortfarande 

på en del utmaningar i olika processer. Dessa utmaningar skrämmer dig inte utan du 

bemöter dem med en lösningsorienterad inställning.  

På Blaser Group AB är vi ett riktigt bra team som peppar, stöttar och hjälper varandra 

när det behövs. Med en lösningsorienterad inställning ser vi alltid lösningar till varje 

hinder. Vi tycker om att jobba tillsammans och vet att tillsammans är vi starka, 

speciellt när tempot är högt och trycket är hårt. Är du likasinnad så kommer du att 

passa väl in i vårt team.  

Vi erbjuder dig att bli en del av fortsatt uppstart av ett nytt företag med solida ägare.  
Vi garanterar spännande och utmanande uppgifter i strävan att fortsätta att stärka de 
redan starka marknadsförande varumärkena Blaser, J. P. Sauer & Sohn, Mauser, 
Minox och Liemke. Lokalerna i Trelleborg är nya och fräscha. Teamet består enbart 
av trevliga och positiva arbetskamrater.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vill du göra oss till den absolut BÄSTA distributören inom jaktvapenbranschen?   
Skicka då in din ansökan med CV, personlig presentation och referenser till:  
 
Christoffer Söderberg 
christoffer.soederberg@blaser-group.com  
 
Märk ansökan med Backoffice / Säljassistent 
 
Känner du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem. 
 
Har du frågor om anställningen? Kontakta gärna vår VD Christoffer Söderberg på 
telefon 
+46 410330030 
christoffer.soederberg@blaser-group.com  
 
Ansökningar behandlas löpande.  


