
As worldwide experts in filtration, MANN+HUMMEL develop solutions for vehicles, 

industrial applications, clean air indoors and the sustainable use of water. With team spirit 

and an open culture of communication, we are continuously working towards achieving 

our vision of ‘leadership in filtration’. Become part of the team as an 

 

Säljrepresentant 
Till Gävle med omnejd 

 
 
Du skall bearbeta MANN+HUMMEL Vokes Air´s befintliga och inte minst potentiella 
nya kunder vad det gäller försäljning av luftfilter samt övriga produkter och system för 
inomhusmiljö. 
 
Du rapporterar direkt till Försäljningschefen. 
 
Distriktet är Gävle med omnejd. 
 
Vi önskar att du har minst 5 års erfarenhet som säljare på fältet gärna med teknisk 
inriktning. 
Har du erfarenhet från VVS inom fastighet och industri ser vi det som 
meriterande. Vidare bör du vara kommunikativ, resultatinriktad med en stark vilja att 
nå resultat. 
Arbetet sker i huvudsak ute hos kunderna med egen budget och eget 
resultatansvar. 
 
Om du vill utvecklas i en stimulerande miljö och i ett expansivt företag som har stor 
ambition att växa, skicka då ditt CV och personliga brev till: 
 
susanne.levinson@mann-hummel.com 
 
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2019. Tillträde till tjänsten sker snarast möjligt. 
Urval kommer att göras löpande. 
För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta Försäljningschef Fredrik Svedberg 
på telefon 0704 – 27 17 25. 
 
Besök gärna vår hemsida www.mann-hummel.com. 
 
MANN+HUMMEL Vokes Air´s affärsidé är att tillhandahålla ett komplett program av luftfilter för alla på  
Marknaden förekommande typer av ventilationsaggregat, samt att tillhandahålla produkter och system för 
industriell luftbehandling ofta som skräddarsydda paketlösningar i nära samarbete med kund och marknad 
 
MANN+HUMMEL Vokes Air AB omsätter c:a 200 miljoner kronor och har 110 anställda 
Företaget ingår i MANN+HUMMEL Group. www.mann-hummel.com 

 

 
 

 
Are you full of ideas? Are you keen to take on responsibility and really achieve 
something? Then our doors are open to you. This is a company that lives out its values, 
gives people the freedom to use their own initiative, offers many development 
opportunities and many exciting projects – all of which awaits you here. 

 

 

 

 

Location: 

MANN+HUMMEL Vokes Air AB 

512 85  SVENLJUNGA  

www.karriere.mann-hummel.com 

 

Visit us at: 
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