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DAFA startade som ett entreprenöriellt familjeföretag och är idag en global koncern. Vi specialiserar 
oss på att tillverka små osynliga lösningar, men med stor inverkan. Produkter och lösningar som tätar, 
absorberar och skyddar.

DAFA Group har nu mer än 320 anställda på tre kontinenter och åtta länder, med produktion i Danmark, 
Italien, Polen och Kina.

Nu söker vi en Teknisk Säljare i södra Sverige inom vårt affärsområde HVAC. Ditt uppdrag blir att 
ansvara för de befintliga kunderna som DAFA har inom HVAC, men även att jobba proaktivt för att hitta 
nya kunder. Du blir en del av ett nordiskt säljteam med kollegor i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. 
Du rapporterar till den nordiska Försäljningschefen.

Då man ansvarar för ett affärsområde där kunderna finns över hela Sverige så behöver möjlighet att resa 
och övernatta finnas. Du utgår hemifrån men möjlighet att sitta på kontoret i Malmö finns också.

Vi erbjuder

En innovativ kultur där det finns en tradition att bryta ny mark – även vad gäller lösningar för kunderna. 
Man satsar på långsiktig tillväxt, vilket du också kommer att bidra till.

Vi erbjuder även:
• En bra kultur som innebär respekt och utrymme.
• Ett internationellt perspektiv och tillväxtstrategi som påverkar vår dagliga puls starkt.
• En befintlig kundplattform med stor potential och möjligheter att utöka den.
• Kompetensutveckling.
• Samarbete är nyckeln till ömsesidig framgång, och du kommer att få det stöd – inklusive
 tekniska frågor – som behövs för att få jobbet gjort rätt.

Om dig

För att lyckas i rollen som Teknisk Säljare på DAFA så ä det viktigt att du har gedigen erfarenhet av 
försäljning och är van vid att arbeta självgående. Har du arbetat framgångsrikt med nyförsäljning så ä 
det ett plus. Får energi av att träffa kunder och att vara på resande fot och inget behov av att ha kollegor 
på plats.

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbetat inom eller mot HVAC
• Gedigen säljerfarenhet från liknande roll
• Arbetat framgångsrikt med nykundsförsäljning
• Fördel om du arbetat digitalt med både hjälpmedel och leadsgenerering
• Nätverk inom HVAC är meriterande

DAFA, Sverige 
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Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

I denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys Seniora Rekryteringskonsult Theresia Årestad. 
 
Önskas ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta Theresia 
på tel: 0766-20 29 28 eller via mail: theresia.arestad@salesonly.se

Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande varpå vi ser 
fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Ansök senast 15 mars, 2023

Ansök här

https://pnty-apply.ponty-system.se/salesonly?id=3973&rf=1&g=1&by=1&r=1&_ga=2.212470354.776376155.1675929834-2038716282.1672648181
https://pnty-apply.ponty-system.se/salesonly?id=3973&rf=1&g=1&by=1&r=1&_ga=2.212470354.776376155.1675929834-2038716282.1672648181


dafa-group.com
Denmark · Sweden · Germany · China · US · Norway · Poland · Italy

Making small invisible changes with a big impact…

At DAFA, we seal, we absorb, and we protect. 
With a passion for foam and rubber, we are specialized in making small invisible changes with a big impact. 
We seal cold air from hot air – and absorb sound to create silence. We dampen vibrations, and we protect objects 
against shocks and damage. And while our products may seem unnoticeable, they are always irreplaceable.  

It all started in 1939 in Denmark. 
What began as an entrepreneurial family business producing sealing strips of bronze has today expanded into 
an international operation – manufacturing the unimaginable across three continents. We cut, we print, and we 
innovate new solutions. From small nose pads for face masks to protecting large wind turbine blades during 
transportation, we combine cutting-edge production equipment with great engineering skills and know-how to 
develop solutions geared to the demands of the future.

But it all begins with our people. 
Engineers, operators, or quality controllers. At DAFA, everyone is a master of their craft, united into a culture like a 
family. Our ambitions are global, but our values are practical and local.  

World-class solutions driven by our passion for innovation and sustainability.
Like our products, being visible to the world is not the most important for us. We simply care about being good 
at what we do and the difference we can make. We go to work every day to earn the trust of each other and our 
customers – together shaping the future of manufacturing by pushing the industry standards for quality and more 
sustainability.  

We want our ‘invisible’ products to bring a noticeable impact and make DAFA the best in the world at what we do. 
Seal, absorb, and protect. One innovative solution at a time.
  

Who we are

For more information about DAFA, visit us on LinkedIn or dafa-group.com

Watch a short movie about DAFA  here

https://www.linkedin.com/company/dafa-group/?viewAsMember=true
https://dafa-group.com/dk
https://vimeo.com/375594574

