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Drivs du av att 
göra affärer och 
överträffa kundens 
förväntningar?
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Key Account & Affärsutveckling
Vi söker dig som drivs av att göra affärer och älskar affärsutveckling. Du har 
ett genuint intresse av att förstå kundens behov för att hjälpa dem att hitta 
bästa lösningen. 

Du har ett starkt eget driv och trivs lika bra att arbeta i team som självständigt. En kommunikativ förmåga och trovär-
dighet gör att du har lätt att skapa kontakter och förtroende hos kunder och partners. Du älskar säljprocessen för att du 
vet att den fungerar och att ett strukturerat och uthålligt arbete lönar sig. Du har erfarenhet från Tele- och/eller IT-bran-
schen likväl som säljerfarenhet inom B2B. Ett B-körkort underlättar vid besök hos kunder och partners. Givetvis pratar du 
både svenska och engelska flytande.

Utveckling

Du kommer ha stor 
påverkan på vidareu-
tvecklingen av våra 
produkter eftersom 
du är vårat öra mot 
omvärlden, vår kontakt 
till våra partners och 
kunder. 

Norden

Ditt arbetsområde 
är först och främst 
Sverige respektive 
Danmark, men även 
Finland och Norge. 
Med dagens acceptans 
för videomöten spelar 
det ingen roll varifrån i 
Sverige du verkar.

Skönt gäng

Du kommer få jobba 
med ett skönt gäng, 
vi är 8 utvecklare 
och tekniker samt en 
administratör. Vi har en 
ledig och avslappnad 
stil på kontoret.

Key Accounts

Du ansvarar och driver den strategiska försäljningen 
mot våra viktigaste partners och kunder. Vi värderar din 
förmåga till behovsanalys och relationsskapande högt. Vi 
kommer att ge dig en gedigen utbildning på våra produk-
ter och plattform. 

Affärsutveckling

Du kommer även att driva vår affärsutveckling och affär-
sarkitektur, för att öppna dörrar och se nya marknader för 
våra produkter. 
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Datatal är en mjukvaru- och 
applikationsutvecklare specialiserad på 
lösningar inom företagskommunikation. Vi har i 
30 år varit en visionär och innovativ aktör på den 
Nordiska marknaden och våra lösningar hjälper 
dagligen företag inom alla branscher att skapa 
kundnytta och kommunicera på ett enkelt och 
effektivt sätt. 

Vår starka medvetenhet, insikt och kompetens används 
för att skapa långsiktiga stabila relationer med kunder, 

återförsäljare och partners. Vår ambition är att vi ska vara 
förknippade med kvalitet och service i alla avseenden.

Stor lyhördhet för våra kunders behov och kunddriven pro-
duktutveckling innebär att vi gärna ser att du som kund är 
med och påverkar. Tveka därför inte att höra av dig till oss 
om du har önskemål om hur vi ska vidareutveckla våra 
befintliga produkter..

Om 
oss
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Vi har fantastiska 
produkter på en 
fantastisk plattform

Presentity 
Närvaro

Flexi Presentity är ursprungligen vårat 
presence- och hänvisningssystem för företag 
med höga krav på sin tillgänglighet och 
sitt kundbemötande, men har idag även 
utvecklats till en komplett molnbaserad tele-
fonilösning som täcker alla behov för såväl 
små som stora företag. Genom att alltid ligga 
i framkant för nya teknologier samt en stor 
lyhördhet för företags behov så har vi skapat 
en unik plattform som bygger på öppenhet 
och flexibilitet.

Flexi Tid 
Sjukvårdssektorn

Flexi Tid är en mobil- och webbaserad 
applikation som skapar förutsättningar för 
vårdgivare att erbjuda vård och rådgivning 
av hög kvalité över flera kanaler och därmed 
ge patienter den vård de behöver, när de 
behöver det. Vårdsökande kan enkelt boka 
tid för kontakt via önskad kanal och oavsett 
verksamhetens inriktning innehåller Flexi 
Tid omfattande funktioner för att förbättra 
arbetsmiljön, automatisera kommunikations-
flöden och minska irriterande väntetider.

Contact Center 
Integrationslösningar

Upplevelsen som befintliga och potentiella 
kunder får i kontakten med en leverantör är 
en av de viktigaste faktorerna vid val av le-
verantör och kan därför utgöra en avgörande 
konkurrensfördel. Med de avancerade svars-
grupperna i Flexi Contact Center får företag 
tillgång till verktyg för att skapa effektivare 
samtalsflöden och därmed ökad produktivitet 
och kundnöjdhet.
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Adress
Cypressgatan 1 U 
621 58 VISBY 
SWEDEN

Kontakt
Tel : +46498-25 30 00
E-post: info@datatal.se
Web: www.datatal.se

Skicka in din ansökan idag till:

imtheone@datatal.se


