
 

Kundansvarig STHLM / MÄLARDALEN 

Husfoto gör en storsatsning i Stockholm / Mälardalen och söker nu dig som vill leda 
arbetet. Som ansvarig för landets största marknad blir du en vital del av bolagets - och 
därmed hela branschens - fortsatta framgång. Är du redo för utmaningen? 

Vilka är vi?  
Husfoto är Sveriges ledande företag inom bostadsfotografering, med ca 150 professionella 
fotografer anslutna över hela landet, och en komplett partner inom visualisering av 
fastigheter. Bolaget omsätter ca 80 miljoner kronor och har kontor i Linköping, Stockholm 
och Oslo.  

Vem är du? 
Vi söker dig som vet hur man bygger starka relationer och långsiktiga affärer. Du är en 
självgående, ansvarstagande person som får saker att hända men som även trivs bra som 
en del av ett team. Du är dina kunders bästa vän och strävar efter att skapa ’win-win’ i varje 
affär. Du jobbar målinriktat i längre affärsprocesser, trivs bäst när du får vara ute i fält och är 
alltid uppmärksam på nya möjligheter. 

Vad är din roll?  
Du är länken mellan centralkontoret, våra partnerfotografer och våra mäklarkunder. Dina 
främsta arbetsuppgifter är ta hand om bolagets partners 

Partners (fotografer) 
• Uppföljning 
• Evenemang 
• Rekrytering 

Du är huvudsakligen ansvarig för samtliga fotografer inom din region. Du håller löpande 
kontakt med dem och är delaktig i rekrytering av nya fotografer vid behov. Du tilldelas en 
budget för att hålla återkommande möten och gemensamma aktiviteter. 

Kunder (mäklare) 
• Kundvård 
• Försäljning 
• Kampanjer 

Du är huvudsakligen ansvarig för samtliga mäklarkunder inom din region. Du håller löpande 
kontakt med dem och följer upp kring leveranser och kundnöjdhet. Du är delaktig i att sätta 
försäljningsmål för regionen på kvartals- och årsnivå samt ansvarig för att de uppnås. Du är 
även delaktig i att ta fram och driva igenom lokala marknadsföringskampanjer i regionen. 



Kvalifikationer 

Krav 
• B-körkort 
• Erfarenhet av försäljning och kundvård 
• God social och kommunikativ förmåga 
• Strukturerad och långsiktig i ditt arbete 
• Flytande svenska i tal och skrift 

Meriterande 
• Erfarenhet från mäklarbranschen / fotobranschen 
• Erfarenhet inom marknadsföring / media / visualisering 
• Intresse / kunskap inom fotografering 
• Intresse / kunskap inom bostäder 

Anställning 
Arbetsplats: Hedinsgatan 9, Stockholm. 
Tillsvidareanställning, 40 h / vecka.  
Skicka din ansökan till: ansokan@husfoto.se. 
Urval sker löpande. 


