
VSK Fotboll är Västerås fotbollslag med en lång historia som sträcker sig tillbaka 118 år i tiden. Från att traditionellt 
varit en klubb för stadens arbetare har VSK idag växt till att attrahera människor från stadens och närområdets alla hörn.

VSK fotboll präglas av en ständig strävan att förbättra sig. Vi jobbar hårt med utbildning av våra ledare, barn och 
ungdomsspelare - där klubbens värdeord Glädje – Gemenskap – Ansvar hålls i fokus.

Nytänkande säljare rekryteras till VSK fotboll
• Nu har du en unik möjlighet att bli en del av den grönvita familjen
• VSK Fotboll vill tillsammans med dig ta klubben till en ny nivå
• Ta chansen att bli en del av oss idag och hjälp VSK in i framtiden

UPPDRAGET

Vår verksamhet bygger på att vara lönsamma så att vi kan driva all den verksamhet som våra medlemmar vill att vi 
ska göra. Det är där du kommer in i bilden.

I rollen arbetar du främst med nykundsförsäljning med de produkter och evenemang som VSK Fotboll  levererar. 
Det kan handla om att knyta nya partners, ordna evenemang på och runt arenan. Både vid match och mellan matcher.

Precis som fotboll eller annan lagsport är detta inte en ”one- man-show” Du arbetar självständigt men har back-
ning och säljsupport av övriga kollegor, kanslipersonal, spelare med flera.
 
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER

Du gillar när det går undan och söker gärna efter nya sätt att kommunicera med våra kommande och nuvarande 
partners. Du är ansvarsfull, nyfiken, initiativrik och är stolt att jobba för VSK.

Du har tidigare erfarenhet av försäljning och med stor fördel ett etablerat nätverk i Västeråsregionen. Vi ser helst 
att du har några års erfarenhet av försäljning.

Vilken inriktning du tidigare haft är inte det viktigaste, Vi lägger större vikt vid viljan att lyckas med affärer och 
skapa goda relationer.

Vi tror att du i grunden är en entreprenör som drivs av att utvecklas med oss andra i klubben. Nu hoppas vi att 
just du vill bli en viktig del av det framtida VSK!

ARBETSTIDER, OMFATTNING OCH ANDRA KRAV

Anställningstyp: Tillsvidare/Heltid
Arbetsplats: Iver Arena
Lön: Enligt ök.  
Körkort: B  
Startdatum: Enligt ök.

Skicka din ansökan till ordforande@vskfotboll.nu och om du har frågor kontaktar du Stefan Brandberg på  
072-222 01 57. Vi tar hand om ansökningar löpande så se till att sök tjänsten så fort som möjligt.


