
Proffs på jobbet

Fakta
Namn:  Henrik Westman   Bor: I Barhäll, Linköping
Familj:  Min fru Anna-Carin och mina barn Albin, Maja och Ebba
Gör:  Säljare på FordStore i Linköping
Intressen:  Renoverar veteranbilar, bygger och fixar med familjens 
hus, barnens fritidsintressen, resor

När du ska köpa bil hos FordStore, Bilkvarteret, i Linköping, är 
det Henrik Westman eller någon av hans kollegor som du träffar.

Vad innebär det att vara säljare på FordStore?
– Jag trivs jättebra som säljare. Bilar och motorer är mitt stora intresse och har varit 

så genom hela livet. På FordStore i Linköping är vi tre säljare och en försäljningschef. 
Min yrkesroll innebär att jag säljer bilar, både nya och begagnade till våra kunder. 
Jag tycker om vårt självständiga arbetssätt och våra korta beslutsvägar. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att ha kundkontakt, behovsanalysen jag gör och själva säljprocessen. Alla kunder 

är olika och har olika behov, det är roligt att hitta den bästa lösningen för just den 
personen eller familjen. För oss på FordStore är det mycket viktigt att vara pålästa 
och ha stor kunskap om de bilmärken som vi marknadsför, men också om andra 
märken då vi har begagnade inbytesbilar. Du måste veta vad det är du säljer. Och så 
självklart att jag får jobba med det jag verkligen brinner för, bilar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– När jag kommer på morgonen tar jag en kopp kaffe och sedan går jag ett varv för 

att se vad som har hänt och vad som är på gång. Jag besöker verkstaden där våra 
sex fordonstekniker jobbar, jag pratar också med FordStores fyra kundmottagare 
och mina säljkollegor. Sedan går jag igenom mejl, skickar offerter, återkopplar om 
förfrågningar och bokar in kundbesök. Har jag leveranser under dagen ser jag till att 
alla papper är i ordning så att allt är klart när vi öppnar för dagen.

Många är de kunder som kontaktar Henrik och hans kollegor via mejl, självklart för-
söker de återkoppla så fort som möjligt för att hålla en hög servicegrad. På morgonen 
går de också igenom bilhallen så att allt ser bra ut, att demobilarna är tankade och 
klara  så att presumtiva kunder kan provköra dem.

När det är dags att leverera nya bilar ser Henrik och hans kollegor till att kunden får 
all nödvändig information om sin bil och de ”går igenom” den tillsammans. Självklart 
ser de också till att alla papper är klara och påskrivna innan den lyckliga bilägaren 
kör iväg med sitt nya fordon.

Är alla dagar lika eller är det ett omväxlande jobb?
– Bland det bästa med mitt jobb är just att det är omväxlande, ingen dag är den 

andra lik. Vissa dagar har vi många kundbesök, andra kan innehålla mer kontak-
ter med banker och finansbolag. Vi säljer inte enbart person- och företagsbilar, våra 
kunder kan också välja att leasa sitt fordon av oss.

Vad är det bästa med din avdelning?
– Vi är ett bra gäng som har kul på jobbet och det är en riktigt bra stämning här. Alla 

samarbetar och har kunden i fokus.

Vad är det bästa med FordStore/Bilkvarteret?
– Vi är ett bra gäng som har kul på jobbet och det är en riktigt bra stämning här. Alla 

samarbetar och har kunden i fokus.

Vad gör du på fritiden?
– På min fritid renoverar jag veteranbilar, jag har varit bilintresserad sedan jag var 

liten. Förresten är jag intresserad av alla motorer och konstruktionen av dem. Jag är 
bilmekaniker från början vilket såklart underlättar mitt stora intresse. Jag har sju-
åtta bilar för tillfället så man kan väl säga att jag är en samlare av fordon.

– Självklart umgås jag med min familj också, jag håller inte bara på och bygger och 
mekar med mina fordon. Mina tre barn har fritidsintressen som är roligt att ta del av.

Vilken är din favoritbil?
– Det är riktigt svårt att välja men jag måste jag säga en så är det min Karmann Ghia. 

Alla veteranbilar är mina favoriter förresten, eller skriv alla motordrivna fordon… 

Vilken är din drömbil?
– Det är en tidig Porsche 356.

Hela denna sida är en annons


