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Om företaget  
Mardam Agentur AB grundades 1920 och dess dåvarande namn var Tågarps Cementgjuteri. Vid gjuteriets 
nedläggning 1989 skedde namnändringen till Mardam Agentur AB. Bolaget är stabilt, familjeägt och drivs 
nu av 4:e generationen Jutaren. Mardam Agentur AB är beläget i Tågarp, mellan Helsingborg och 
Landskrona, med en filial i Nässjö. Sedan 2011 ingår även Nordic Cover AB i vår organisation, som ett 
helägt dotterbolag. 
 
Mardam Agentur erbjuder nordens bredaste sortiment av Geosynteter och Betäckningar med hög 
tillgänglighet och snabba leveranser. Vi strävar efter att vara den mest tillförlitliga leverantörspartnern 
genom att leverera kvalitetsprodukter och professionell kunskap för att möta utmanande krav inom 
byggbranschen. 
 
Mardam Agentur erbjuder konkurrenskraftiga priser med bra service i hela Norden. Våra produkter säljs 
via återförsäljare, där MIA är Mardam Agenturs registrerade varumärke.  
Företaget har för närvarande 11 anställda och omsätter ca 100miljoner kronor 
 

Vi söker nya medarbetare 
Företagets tillväxt har de senaste åren varit väldigt god och vi har stärkt vårt varumärke och lyckats 
bredda vår produktsortiment och vår kompentens. Vi tror på en fortsatt god utvecklig och tillväxt och att 
vi kommer behöva flera nya medarbetare både lokalt på vårt kontor i Tågarp men också ute bland våra 
kunder runtom i Sverige. 
 
 

Anställning/Lediga Tjänster        
Yrkesbenämning för tjänst:      
Säljassistent/Koordinator med placering på kontoret i Tågarp      
Säljassistent/Koordinator med placering i mitten av Sverige         
 
Beskrivning av arbetsuppgifterna: 
Orderhantering, leveransbevakning, uppföljning och offerter.       
Transport och logistik, inrikes och utrikes 
Eftersom produktkunskap kommer öka med tid finns det vision om att   
kunna ha kontakt med kunder/försäljning både från kontor och även i fält.   
        
        
Personliga egenskaper:      
Strukturerad och självgående med egna initiativ      
Trevlig, positiv och med social kompentens     
     
        
Erfarenhet:       
Tidigare erfarenhet av försäljning, orderhantering, kundsupport och logistik är 
meriterande     
        
       

Grundat 1920 
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Språkkunskap: 
Svenska och Engelska i tal/skrift      
        
Datorkunskap/Program:      
Excel, World, Outlook, Visma Administration 2000     
        
Arbetstider:       
Heltid, Helgfri måndag-fredag 07.00-16.00    
        
Lön: (månads, timlön, annan)      
Månadslön efter kompetens      
        
Anställningens varaktighet:      
Provanställning 6 mån som därefter övergår i en 
tillsvidareanställning om inte någon av parterna säger upp 
avtalet innan 6 månaders perioden är slut 
         
Tillträde/Start av tjänst:      
Snarast         
Krav om B-körkort       
Ja        
        
Skriftlig ansökan: (senast inkommen)     
2020.03.25, tjänsterna kan tillsättas tidigare så vänta inte med 
att skicka in din ansökan till:       
tony@mardamagentur.se        
      
       
      
        
        
 
 
 
 
 
 


