
Är du vår nya Mjukvarusäljare?
Vi söker nu en ny driven mjukvarusäljare till vårt gäng i Herrljunga. I rollen som 
säljare på Kalkylhjälp har du en nyckelroll i försäljningen av de mjukvaror vi själva 
använder, utbildar i samt hjälper till med utvecklingen av. De programvarorna 
är Bluebeam, Sektionsdata och NEXT.

Om rollen
Huvuduppgiften är nyförsäljning till företag inom 
byggbranschen. Uppsökande försäljning med demon-
strationer på plats eller via webben.

Utbildning och erfarenhet
För att lyckas i rollen som mjukvarusäljare har du 
arbetat med sälj och är väl införstådd med att det 
som räknas är hårt arbete och många samtal/besök.
Säljerfarenhet är viktigare än detaljkunskaper om 
programvarorna. Kalkylhjälp är experter på program-
men och utbildar dig i dessa.

Personliga egenskaper
Vi söker dig – kille eller tjej – som har ordentligt 
med kapacitet och driv för att kunna hitta nya kunder. 
Vi önskar att du är en lagbyggare med fokus på ”laget 
före jaget”, du är relationsskapande och har god sam-
arbetsförmåga. Du är dessutom prestationsorienterad, 
flexibel, strukturerad, initiativtagande, ser möjlig-
heterna och har kundens bästa i fokus. Du är också 
ekonomiskt medveten och resultatinriktad. Att jobba 
tillsammans för att nå målet och med en stor portion 
arbetsglädje längs vägen är viktigt för dig!

Om Kalkylhjälp/Projekthjälp
Kalkylhjälp och Projekthjälp finns i Herrljunga. 

Kalkylhjälp har 25 års erfarenhet och har tjänster 
som försäljning av programvaror, utbildning, kalkyler, 
arkitekt samt konstruktör.

Projekthjälp är vårt projektbolag som hjälper våra 
kunder att bygga.

Kalkylhjälp är unika genom att inte bara sälja pro-
gram utan även använda dem praktiskt.

Sektionsdata:
Ett av Sveriges vanligaste kalkylsystem inom Bygg, 
El, Luft och Vs samt industri. Kalkylhjälp och Wikells 
Byggberäkningar har ett mycket tight samarbete sedan 
1996. Vi hjälper dem med försäljning, utbildningar men 
ger även tips och idéer i utvecklingen av programvaran. 

Bluebeam:
Världens mest använda program för PDF:er i Byggsek-
torn. Jobbar med text och ritningar – och samarbetar.

Kalkylhjälp är certifierade på högsta nivå som Plati-
numåterförsäljare. Är den återförsäljare som har flest 
kunder i Norden! 

Vi utvecklar även tilläggsprogram/profiler för Blue
beam. Dessa profiler gör arbetet ännu enklare inom 
Bygg, El, Vs, Luft, Mark mm. Många nya program och 
tjänster kommer att lanseras i Europa under 2022.

NEXT/Byggsamordnaren:
Ett projektstyrningsprogram för att driva byggprojekt 
på ett effektivt sätt. Sammankopplas med Sektions-
data och ekonomisystem.

Välkommen med din ansökan!

Information och ansökan
Befattning: Säljare mjukvara.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Placering: Herrljunga eller på distans.
Ansök: Omgående, urval sker löpande.

Kontaktperson för eventuella frågor:
Andreas Falk, VD. Telefon 0513-700 201


