Eliazon samarbetar idag nära med, och har genom åren anlitas av ett flertal stora aktörer inom
yrkesinriktad rehabilitering, pedagogisk utbildning och hälsoutveckling i Jämtlands län. Privatpersoner
anlitar företaget såväl nationellt som internationellt. Företaget grundades 1989 med sätet i Östersund
och har idag bl a mottagningsställen i Göteborg och Östersund.

Eliazon söker nu personal:
Landets mest avslappnade säljare.
För bokutgivning driver Eliazon bl.a. en egen förlagsverksamhet; Bokförlag Northern Wind Publishing. Våra
produkter har alltid anknytning till socialpsykologins eller den mänskliga estetikens områden och säljs dels
genom bokhandeln, men dels även genom vår egen säljorganisation för övrig tjänsteproduktionen t ex i
utredningsverksamhet, skolpsykologi, företagshälsovård, yrkesinriktad rehabilitering, utbildning, handledning,
coachning, vägledning, via Internet, rådgivning och psykoterapi.
För i första hand bokdistributionen och försäljningsaktiviteter kring den, söker vi nu landets mest avslappnade
bokförsäljare.
Söker du nämligen ett jobb där du samtidigt kan studera, slappna av ibland, ta hand om dina barn, vara
hemma eller helt enkelt i din egen takt får lov till att tjäna lite extra pengar, kan detta möjligen just vara det
perfekta jobbet för dig? Lönen är helt provisionsbaserad och beräknas som ett påslag (inkl. semesterersättning,
sociala avgifter, skatt m.m.) per mätbar såld produkt. Arbetet är förstås även lämpligt för etablerade försäljare
som söker komplimenterande produkter till en befintlig produktportfölj.
Jobbet innebär att direktsälja eller ta upp leveransbeställningar från bl.a privata kunder, utbildningsledare,
bokhandlare m.fl. i ditt närområde och att aktivt fullgöra olika försäljnings- och distributionsinitiativ som
innebär bearbetning och försäljning på en presumtivt lokal marknad.
Vi söker dig som har en starkt säljande känsla för exponering och pålitlig service, är duktig på att skapa nya
kundrelationer och har vana att arbeta självständigt och flexibelt på tider under stor frihet. Du ska vara
intresserad och helst mer engagerad inom något ämnesområde som berör psykologi, skönhet, hälsa, livsstil
föräldraskap eller ledarskap. Du måste ha fyllt 18 år och får gärna vara nätverksorienterad, utåtriktad,
intresserad av att t.ex. anordna föreläsningsaftnar, boksignering, bokbord eller andra former av uppsökande
aktiviteter.
Du arbetar hemifrån och helt självständigt, oavsett var du bor i landet. Coachning i säljaktiviteter ges från
Eliazons huvudkontor i Östersund.
Vi planerar tillsätta detta arbete underhand, efter ett urval som sker löpande. För att förenkla hanteringen av
ansökningar vill vi gärna att dessa skickas som ett dokument, i pdf eller word. Skriv ” Säljare - Northern
Wind Publishing” med versaler i ämnesraden.
Ansök till jobbet genom att skicka in ett personligt brev, foto+cv till:
info@northernwind.eu

