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BYGGA NYTT – BYGGA OM – BYGGA TILL

Om oss
NYBE AB har varit ett kvalitetsbegrepp inom den lokala byggmarknaden alltsedan företaget 
startades 1964 av nuvarande ägarens far Harald Bengtsson. Idag drivs företaget av Mathias 
Bengtsson som har visionen att NYBE AB skall bli ”ett av Smålands mest kompletta varumärke 
inom byggbranschen”. 

I NYBE:s byggvaruhus hittar du ett brett sortiment med allt från vitvaror till virke – det mesta 
inom bygg, järn, el, VVS, trädgård, pellets och annat som har med bygg att göra. Basen i vårt 
utbud är prisvärda produkter från BOLIST och Euronics.  

 
Arbetsuppgifter:
I din roll som butikssäljare ansvarar du för att bemöta kunder på ett proffessionellt 
och välkomnande sätt genom att vara NYBE AB.s ansikte utåt i vår butik. 

I ansvarsområdet ingår även att hålla ordning på butikens sortiment samt inköp av 
material och varor inom ditt produktområde. Du ska också hantera ordrar via telefon 
och e-post, sköta viss godsmottagning samt vara delaktig i planering och 
genomförande av kampanjer för våra leverantörer med mera. 

Om dig:  
Vi söker dig som är social, serviceminded och strukturerad. För att lyckas som 
butikssäljare bör du ha en god administrativ förmåga. Som person är du självgående 
och ansvarsfull, du är van att hantera hela säljprocessen med hög energi, 
god samarbetsförmåga och hög arbetsmoral. 
Det är meriterande om du har erfarenhet inom branschen. 

Tjänsten är tillsvidare, på heltid och med tillträde snarast. 
Placering är i Eneryda. 
Arbetstiden varierar och är förlagd till våra öppettider, 
som är vardagar 6.30 -17.00 samt lördagar 9.00-12.00. 

För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta:
Butikschef Joakim Bengtsson på: 0476-641053.

Passar tjänsten ovan in på dig? Tveka då inte, ansök redan idag! 
Sista ansökningsdag 28 februari.
Skicka din ansökan till joakim@nybeab.se

NYBE Handels AB söker butikssäljare till Eneryda


