
Proffs på jobbet

Fakta
Namn:  Fredrik ”Figge” Johansson   Bor: i villa i Ljungsbro

Familj:  Två söner som är 12 och 14 år gamla

Gör:  Försäljningsansvarig på Bilbyter

Intressen:  Sport, sportbilar, umgås med vänner och familj

På Bilbyter är det Fredrik ”Figge” Johansson som är ansvarig för 
försäljningen av bilar.

Vad innebär det att vara försäljningsansvarig?.
– Jag stortrivs med min yrkesroll som är både omväxlande och rolig. Jag har 
ett övergripande ansvar för vår försäljning, jag är ansvarig och har koll på 
våra affärer och inbyten. Vi sätter upp månadsmål från generalagenter och 
det är mitt ansvar att de uppfylls. 

Figge ser också till att du får attraktiva erbjudanden från Bilbyter och har 
bilar hemma för omgående leverans..

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Självklart är det kontakten med våra kunder. Och att våra kunder är riktigt 
nöjda och glada. Det är kul att matcha ihop kunden med rätt bil, att vara 
lyhörd så att deras bilaffär blir så bra som möjligt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Jag är på plats strax efter klockan åtta på morgonen. Då måste jag ha mig 
en kopp kaffe och går ut till vår kundmottagning och verkstad för att stäm-
ma av och prata lite med personalen där. Sedan går jag till mitt kontor där 
jag startar min dator.

Figge svarar på mejl från kunder och andra affärspartners, attesterar faktu-
ror och kollar över så att dagens leveranser är i sin ordning. 

– Sedan rullar min arbetsdag på med allt från försäljning, möten och till le-
veranser.

Är alla dagar lika eller är det ett omväxlande jobb?
– En av de stora fördelarna med mitt jobb är att ingen dag är den andra lik. 
Mycket kul kan hända och allt kan verkligen hända. Jag kan komma till 
jobbet och tro att jag inte har så mycket på gång och sedan helt plötsligt är 
klockan 18.00 och jag har sålt en handfull bilar.

Ni blev Årets Återförsäljare för Nissan, berätta lite om det?
– I april 2017 tog vi över agenturen för Nissan och redan första året blev vi 
”Årets Återförsäljare” på försäljningssidan. Priset delas ut till någon som 
överträffat förväntningarna från Nissan, klarat sina månadsmål och ökat 
marknadsandelarna på sitt distrikt. Ett otroligt fint pris som vi är otroligt 
stolta över!

Vad är det bästa med din avdelning??
– Vi är ett glatt gäng med lång erfarenhet av försäljning och service. Och så 
trivs vi väldigt bra tillsammans.

Vad är det bästa med Bilbyter?
– Vi har en fin gemenskap och sammanhållning, vår erfarenhet och kun-
skap ger trygghet. Och det är alltid ”nåt på gång”.

Vilken är din favoritbil??
– Det är en Ford Mustang Cab.

Vilken är din drömbil??
– Oj, det finns många att välja bland men starka kandidater är Nissan GT-R 
och BMW M4 Cab.

Hela denna sida är en annons


