
 

 

Säljare/Customer Experience, Norra Sverige 
Är du en vass säljare med erfarenhet inom hälso- & träningsindustrin? Motiveras du av att kunna hjälpa 
kunder att utveckla mer hälsosamma verksamheter? Då kan det vara dig vi söker. 

Arbetsbeskrivning 
Som säljare på Les Mills Nordic kommer du arbeta gentemot klubbar och gymkedjor placerade inom 
region norra Sverige som sträcker sig från norra Stockholm upp till Haparanda. Ditt fokus kommer vara 
att bearbeta nya potentiella kunder likväl som att arbeta med kundvård och vara en närvarande 
affärspartner till alla våra existerande klubbar i regionen.  

Du kommer vara Les Mills förlängda arm och vara en samarbetspartner med gymägare och 
ledningsgrupper. Ditt arbete kommer att variera mellan att strategiskt stötta gymmen i deras arbete 
med att utveckla sina verksamheter på bästa möjliga sätt samtidigt som du operativt kommer vara 
närvarande som stöd till deras dagliga verksamhet runt gruppträning.  

Du kommer ha tillgång till alla de resurser Les Mills kan bistå med, utbildning, seminarier/webinarier, 
instruktörsstöd, lanseringssupport etc. Allt för att kunna ge din kund bästa möjliga förutsättningar att 
framgångsrikt samarbeta med Les Mills. 

Vad vi söker 
För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du har minst fem års tidigare erfarenhet av B2B 
försäljning, meriterande inom hälso- & träningsindustrin. 

Som person är du prestigelös och trivs med variationen att få arbeta tillsammans med mindre lokala 
partners så väl som lite större kedjor. Du är en tävlingsmänniska som är självmotiverande och driven. 
Du har även god erfarenhet av att arbeta utefter satta KPIer och budget i säljfokuserade roller inom 
B2B. 

Du bor förslagsvis inom regionen du ansvarar för, till exempel i Sundsvall, Umeå, Östersund eller Luleå. 
Det viktigaste är att du har god möjlighet till att resa inom området. Alla våra säljare arbetar under 
konceptet att vara hemmabaserad två dagar i veckan och på resande fot för att träffa kunder tre dagar 
i veckan.  

Om Les Mills 
Vi inspirerar miljontals människor varje vecka att röra på sig. De litar på att vi levererar världens bästa 
gruppträning. Vi mixar härlig musik med vetenskap för att hjälpa människor att bli förälskade i träning. 
Våra träningsprogram är licensierade av 18.500 partners i 100 länder runt om i hela världen. Vi stöttar 



var och en av våra klubbpartners att bygga relationer som sträcker sig utöver medlemskap, detta 
genom att tillhandahålla ny vetenskap, marknadsmaterial och nya träningsprogram var tredje månad. 

Vårt nätverk av 135,000 certifierade instruktörer väcker LES MILLS™ gruppträning till liv. Les Mills 
träningsprogram som BODYPUMP™, BODYCOMBAT™, BODYBALANCE™, RPM™, LES MILLS 
GRIT™ med flera, fyller gruppträningslokaler runt om i världen varje dag.  

Vi ligger i framkant vad gäller digital utveckling och fysisk träning och leder vägen genom att även 
kunna erbjuda träning on demand. Vårt uppdrag är att skapa en mer hälsosam planet. 

Är du redo att bli en del av oss? Här kan du hitta mer information: www.lesmills.com, 
www.facebook.com/lesmillsnordic, www.instagram.com/lesmillsnordic. 

Ansökan 
Denna tjänst kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum så vi ser gärna att du skickar in din 
ansökan med CV och personligt brev redan idag.  

Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jessica Selander (HR / Talent 
Acquisition Specialist) på jessica.selander@lesmills.com.  

Vi ser fram emot din ansökan. 


