
Päätoimenkuva:
Työskentelet osana mopo- ja moott o-
ripyörämyynti ti imiä, vastaten Aprilia, 
Derbi, Gilera, Honda, Moto Guzzi, 
Niu, Vespa, Piaggio ja Zero –ajoneu-
vojen myynnistä kauppiasverkostol-
lemme, sekä verkoston jatkuvasta 
kehitt ämisestä. Myynti alueenasi on 
koko Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja 
Pohjois-Suomi. Osana markkinointi or-
ganisaati otamme osallistut katt omark-
kinoinnin ti laisuuksiimme, sekä maa-
hantuojan edustajana jälleenmyyjien 
koeajopäiviin. Olet myös tuotepääl-
likön tukena myynnin ja hankintojen 
suunnitt elussa. 

Mitä odotamme sinulta:
Tehtävässä onnistuminen edellytt ää si-
nulta aitoa kiinnostusta tuott eitamme 
kohtaan, oma-aloitt eisuutt a, hyviä ti e-

toteknisiä valmiuksia käytt ää myynnin 
järjestelmiä, sekä kykyä työskennellä 
tehokkaasti  myös paineen alla. Olet 
myynti henkinen ja osaat esiintyä isom-
mallekin kuulijakunnalle, sekä omaat 
hyvät neuvott elutaidot. Kausiluon-
teinen työ vaati i sinulta joustavuutt a. 
Toimipisteesi sijaitsee Vantaan Tuupa-
kassa, mutt a todellisuudessa matkustat 
säännöllisesti  ympäri Suomea tapaa-
massa asiakkaista myynnin merkeissä.

Toivomme sinulta:
• myynti henkisyytt ä
• keskitt ymiskykyä ja tarkkuutt a
• kokemusta teknisten tuott eiden 

myynti työstä
• soveltuvaa kaupallisen tai teknisen 

alan koulutusta
• sujuvia atk-perustaitoja (Windows 

Offi  ce -ohjelmien perushallinta, 

myynti järjestelmät)
• hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvot-

telu- ja paineensietokykyä
• ymmärrystä tehdas–tukku–jälleen-

myyjä-toimintoketjusta
• sujuvaa suomen ja englannin kielen 

suullista sekä kirjallista taitoa, ruot-
sin kielen suullinen ja kirjallinen taito 
katsotaan vahvaksi eduksi

• aiempi kokemus myynti  ja mark-
kinointi töistä, sekä jakelukanavan 
kehitt ämisestä kivijalkaliikkeisiin, 
markett eihin ett ä nykyaikaisiin on-
line-kanaviin katsotaan eduksi

Tarjoamme sinulle:
Mielenkiintoisen työpaikan alansa joh-
tavassa, 114-vuoti aassa konsernissa. 
Pääset työskentelemään huippubrän-
dien parissa ja kokemaan vauhdikkaan 
alan sekä seksikkäiden tuott eiden 

maailman. Tarjoamme sinulle tarvit-
tavat, nykyaikaiset työkalut sisältäen 
työsuhdeauton. Tueksesi saat dynaa-
misen ja moti voituneen ti imin, joka ja-
kaa kanssasi yrityksen arvot: Laaduk-
kuus, Vastuullisuus, Luotett avuus sekä 
Yhteistyö.

Kiinnostuitko?
Laita hakemukset ansioluette-
loineen sekä palkkatoivomuksi-
neen 15.3. mennessä osoitt eeseen 
antti  .rapo@brandt.fi   tai Oy Brandt Ab 
/ Antti   Rapo, Tuupakanti e 7B, 01740 
Vantaa.
Lisäti etoja tehtävästä antaa toimi-
tusjohtaja Antti   Rapo sähköposti tse 
(antti  .rapo@brandt.fi ) tai puhelimit-
se ti istaisin klo 12–13 numerosta 
040 159 2456.

Haemme nyt

MYYNTINEUVOTTELIJAA
moott oripyöräosaston kentt ämyynti ti imiin

Oy Brandt Ab on vapaa-ajan ajoneuvoja maahantuova yritys joka kuuluu Ott o Brandt -konserniin.
Vuonna 1905 perustett u Ott o Brandt -konserni on suomalainen perheyritys, joka toimii jo viidennessä sukupolvessa. Konsernin myynti  on noin 90 miljoo-
naa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee n. 200 henkilöä. Ott o Brandt -konserni toimii kokonaisvaltaisesti  laadukkaiden vapaa-ajan tuott eiden 
myynnissä ja palveluissa. Konserni edustaa maailmanluokan tuotemerkkejä kuten mm. AMT, Aprilia, Derbi, Faster, Gilera, Honda, Ligier, Microcar, Moto 
Guzzi, Niu, Piaggio, Silver, Terhi, Torqeedo, Vespa, Zero Motorcycles. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi Suomessa toimivaa venetehdasta jotka valmistavat 
Terhi- ja Silver- merkkisiä veneitä. Konserniin kuuluva vähitt äiskauppaketju Bike & Boat World on Suomen suurin moott oripyörä-, vene- ja mönkijäkauppa. 


