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Customer Service Account Manager 
 
Job title:    Account Manager 
Organizational location:  Sales, Stockholm eller Helsingborg 
Primary reference point:  Sales Director 
Personnel responsibility:  None 
Start:     Q3 2021 in Sweden. 
________________________________________________________________ 
 
Tabellae är Nordens ledande implementeringsexpert inom Lasernet Output Management samt en 
Certifierad Microsoft Dynamics-partner, de finns representerade med kontor i både Norge, Sverige, 
Danmark, Portugal och USA. Tabellae har specialiserat sig på hantering av ERP-dokument och har 
utvecklat ett ”best praxis-paket” baserat på marknadens bästa programvara, egen spetskompetens och 
insamlad erfarenhet från mer än 500 kundprojekt globalt. Detta paket bidrar till att mottagarens 
fortlöpande krav på ändringar inte blir en stor investering. 
 
Om tjänsten 
Tabellae är ett vänligt och autentiskt företag där man värderar sina medarbetare mycket högt. På 
Tabellae brinner alla för att hjälpa kunderna och ingen av är rädd för att kavla upp ärmarna när det 
behövs. På Tabellae får du vara dig själv, vara delaktig, bidra med din kompetens inom försäljning och 
har alla möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget! Du utgår från kontoret i Helsingborg eller 
kontoret i Stockholm. 
 
I rollen som Customer Service Account Manager har du ett kommersiellt ansvar för befintliga kunder i 
Sverige och Finland. Du säkerställer att kunder är nöjda och har löpande avtal samt bearbetas för 
merförsäljning. Du förväntas representera Tabellae på bästa sätt i alla typer av sammanhang, och bidra 
till att sprida arbetsglädje och samarbete internt. I rollen som Customer Service Account Manager 
kommer du att bearbeta på C-Level nivå med VD och CFO för att stänga affärerna med säljcykler allt 
ifrån en månad upp till ett år. Du ansvarar även för nykundsförsäljning av SAP. 
 
För att lyckas i rollen är du ambitiös och trygg i att presentera lösningar, gärna i en komplex miljö för 
olika typer av beslutsfattare. Du är van vid att arbeta på ett strukturerat sätt, kreativt arbeta fram och 
driva nya affärsdialoger, avtal och samarbeten på en högre nivå. 
 
Om dig 
Vi tror att du, liksom vi, har en rastlös entreprenörssjäl som alltid vill vidare till nästa steg samtidigt som 
du är kvalitetsmedveten. Då du kommer vara den säljare i Sverige som ansvarar för befintliga kunder 
och deras vidareutveckling, vilket innebär att du kommer att ha en viktig del i Tabellaes 
försäljningsorganisations fortsatta utveckling. Du vet hur du skall driva en försäljningsprocess på bästa 
sätt och du arbetar självständigt med mycket frihet under ansvar. 
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Vidare så är du driven, kommunikativ, resultatorienterad och prestigelös. Du har ett naturligt 
förtroendeingivande sätt och är skicklig på att i en behovsanalys identifiera kundens verkliga behov och 
utmaningar. 
 
Vi erbjuder dig: 

- Den typen av utvecklingsmöjligheter som man bara får i ett företag som håller på att erövra 
marknaden inom sin nisch. 

- Chansen att representera ett bolag i stark tillväxt och med hög ambition 
- En betydelsefull roll som säljare i bolagets satsning i Sverige 
- En stimulerande och utvecklande yrkesvardag i en spännande säljorganisation med högt tempo 

och stark säljkultur 
- Kompetenta och engagerade kollegor i en positiv, dynamisk arbetsmiljö 
- Goda lönevillkor 

 
Ansvar/ uppgifter: 

- Kommersiellt försäljningsansvar för tilläggsförsäljning gällande Lasernet i Sverige för befintliga 
kunder och samt ansvar för User Group Sweden och kommersiell kundtjänst. 

- Utveckling och interaktion av partnerrelationer med ledande ERP-partners. 
- Försäljning till befintliga kunder, (licenser, supportavtal och konsulttjänster). 
- Försäljning till nya kunder inom SAP segmentet, (licenser, supportavtal och konsulttjänster). 
- Genomförande / deltagande i föranalyser vid lansering av nya kundärenden i Sverige. 
- Reseaktivitet i Norden som besöker partners och kunder. 

 
Professionella Färdigheter: 

- Stark erfarenhet av att sälja IT-affärsapplikationer, och helst applikationer för 
dokumenthantering (Lasernet, StreamServe, Readsoft eller liknande) – med goda resultat. 

- Stark kunskap och förståelse för ERP och IT-affärsapplikationer. 
- Stark förståelse för affärsprocesser, strukturer och mekanismer. 
- Allmän kunskap om hur ERP-system stöder verksamheten och helst kunskap om Microsoft 

Dynamics AX / D365 och NAV. 
- Den tekniska förmågan att förstå de lösningar vi levererar för våra kunder. 
- Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal såväl som i skrift. 

 
Formella krav: 

- Körkort. 
- Tillgång till bil. 
- Att bo på rimligt köravstånd från arbetsplatsen är en fördel. 

 
Personlighetsdrag: 

- Stark förmåga att förhandla och genomföra försäljningsprocesser. 
- Stark förmåga att kommunicera med alla nivåer av personer. 
- Hög energinivå och ”kommer att vinna” attityd, motiverad av hög aktivitetsnivå. 
- Förmåga att säkerställa att tekniska ämnen blir förståeliga för alla mottagare av 

kommunikationen. 
- Motiverad av resultat, möjligheter, ansvar och kvalitet. 
- Stark förmåga att bygga och underhålla relationer. 
- Systematisk och kunna planera och genomföra aktiviteter för befintliga kunder. 
- Förmåga att ha en teoretisk inställning men fokusera på utförande och aktiviteter. 
- Kan konstruktivt ta emot, acceptera och arbeta med feedback. 

 
Ansök  
Om du tycker att den här tjänsten passar in som nästa steg i din karriär, skicka en ansökan och CV till 
vår Country Manager, Niels Pedersen, np@tabellae.com, eller kontakta honom för mer information. 

mailto:np@tabellae.com

