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Nordiska Galleriet söker MÖBELSÄLJARE till vårt showroom på 

Östermalm, Stockholm 
 

Om oss 

Nordiska Galleriet grundades 1912 och är en återförsäljare av exklusiva designmöbler och 

heminredning i både fysisk miljö och online. Under 2016 fick vi nya ägare vilket blev startskottet 

för modernisering av företaget. Vi är ett ungt, glatt team i vad vi kallar ”en hundra år gammal 

startup” som är fast beslutna om att bygga någonting stort som lämnar avtryck i branschen.  

 

Om tjänsten 

Vi tror på en stark koppling mellan våra känslomässiga liv och vår omgivning. I vårt showroom 

på Nybrogatan arbetar vi ständigt med att skapa designupplevelser med individen som 

utgångspunkt. Vi drivs av kundfokus, service och kunskap kring den design vi förmedlar. Nu 

söker vi möbelsäljare som har som ambition att arbeta som inredare. 

På Nordiska Galleriet kommer du att bli utbildad på samtliga stora internationella varumärken, 

formgivare och internationell design. Till en början kommer din tjänst främst att fokuseras på 

kunskapsbyggande men med en ständig utveckling mot service och tjänster kring inredning. 

Vi söker dig som har ett gediget intresse för möbler, inredning och konst samt alltid strävar efter 

att lära dig mer för att på bästa sätt hjälpa kunden att hitta rätt design. Du vill ta del av Nordiska 

Galleriets utbildningar för att få mer ansvar och på sikt få möjligheten att arbeta med större 

inredningsprojekt i vår inredningsstudio (NG1912 Studio).  

   

Dina arbetsuppgifter består främst av försäljning och uppföljning i en avancerad 

försäljningsprocess med eget ansvar. Du bidrar aktivt i diskussioner kring vad våra kunder 

efterfrågar och bygger ett eget kundregister som du vårdar och underhåller. Du älskar att bygga 

relationer, försäljning och inredning. Vi kräver inte att du har arbetslivserfarenhet från just 

möbelbranschen men tror att du har några års erfarenhet av försäljning med dokumenterat goda 

resultat. 

Lön 

Heltidstjänst med lön enligt överenskommelse. Fast + rörlig del baserat på försäljning. Tillträde 

omgående. 

 

Redo att söka tjänsten? 

Du är välkommen att skicka ditt CV samt en kort beskrivning varför du anser dig lämpad för 

rollen till axel@nordiskagalleriet.com. Rekrytering sker löpande. 
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