
 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsudvikler, komplex salg 

GAEU Consulting 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vi søger en Forretningsudvikler, komplex salg  

 

GAEU Consulting 

 

 

 

Om vort firma. 

Vision: Vi vil være førende i Europa inden for offentlig finansiering af innovationsprojekter. 

Opgave: I en verden fuld af udfordringer er det GAEUs opgave at bidrage til at innovative 
løsninger som vil forandre verden til det bedre kommer frem og realiseres. 

Forretningside: Gennem rådgivning hjælper vi virksomheder i vækst til at bidragsfinansiere 
udvikling og at kommercialisere innovationer. 

GAEU Consultings opgave er at skaffa EU- og svenske offentlige innovationsmidler til de 
virksomheder som vil udvikle og kommercialisere innovationer. Midler fra EU er 
hovedsagelig knyttede till programmet ”Horizon 2020”. 

Firmaet har været aktivt i Sverige siden år 2002 og har haft en stabil og lønsom tilvækst. 

Gaeu Consulting har for relativt nylig etableret et kontor i Skåne og ønsker nu at ekspandere 
virksomheden i sydsverige och Øresundsregionen ved at forstærke markedsbearbejdningen 
med to Forretningsudviklere. Tanken er at en skal arbejde med fokus på Skåne/Småland og 
en med fokus på Danmark. 

Parallelt med dette forstærker vi organisationen i Stockholm med to Forretningsudviklere.  

Gaeu Consulting har idag 5 medarbejdere i Sverige. Firmaet beskæftiger yderligere 15 
medarbejdere i Krakow, Polen, som udfører det operative arbejde med att søge EU-penge. 

 

 

 



 

 

De hovedsagelige forretningsområder for Gaeu Consultings kunder er: 

 Cleantech 

 Life Science 

 ICT 

 

Stillingen som Forretningsudvikler, komplex salg 

Som Forretningsudvikler hos os vil du tilbyde GAEU Consultings tjenester til Sveriges mest 
interessante og innovative tilvækstfirmaer. Vore eksperter tilbyder konsulenttjenester som gør det 
muligt for kunden at lettere nå sine forretningsmål indenfor innovation og tilvækst ved hjælp af EU-
støtte. Det er vigtigt at du føler dig sikker i din rolle og kan kunsten at gøre forretninger når du har 
identificeret et behov. Du holder et højt tempo i salget og opbygger din egen kreds af faste kunder. 
Du ”ejer” din kunde og involveres i mange af kundernes afgørende fremtidssatsninger. Du knoppes 
aldrig af henad vejen men sandsynligvis samspiller du efter nogen tid med de bidragseksperter som 
GAEU tildeler kunden. 

Adskillige af dine kunder vil tilhøre Sveriges skarpeste og mest kendte virksomheder indenfor 
helbred, miljøteknik og IT. 

Erfarings- og uddannelsesniveau 

- Der kræves ingen forkundskaber om EU-bidrag. Vi uddanner dig i alt du behøver at vide om 
bidragene 

- Erfaring i at opnå høje salgscifre 
- Akademisk uddannelse 
- Erfaren, selvgående, resultatorienteret, stabil 
- Drives af at diskutere med beslutningstagere og entreprenører 
- Arbejder konsultativt og indgiver stor tillid til kunderne 
- Trives i en atmosfære hvor forretninger er en naturlig del af hverdagen 
- Brændende interesse  i spørgsmål angående virksomheder og deres udvikling 
- God til at udføre behovsanalyser og at skabe forretningsværdier for kunden 
- Trives med at tage eget ansvar 
- Investerer prestige i at præstere gode resultater 

Fælles for alle medarbejdere på GAEU Consulting er at de har en stærk drivkraft og en stor interesse i 
at bidrage til at de innovationer som vil forandre verden til det bedre realiseres. 

 

 

 

 



 

 

Personlige egenskaber 

- Du er interesseret i andre mennesker 
- Du tænker hurtigt 
- Du har gode kommercielle egenskaber 
- Du har en genuin interesse for iværksættelse 
- Du har talent og evne til komplex salg 
- Du er organiseret og struktureret 
- Du har en høj integritet, moral og civilkurage 
- Du er problemløser 

 

Tiltrædelse 

Snarest  

 

Rejser 

Kan forekomme 

 

Placering  

Lund/Stockholm 

 

Ved spørgsmål om stillingerne i Lund bedes du kontakte Jeanett Paludan på Tlf. +46 709-724120 
alternativt Fredrik Carlsson på Tlf. +46 730-394050 

Ved spørgsmål om stillingerne i Stockholm bedes du kontakte Pernilla Dehlin på Tlf. +46 761-199309 
alternativt Eugene Agrest på Tlf. +46 703-200789 

Din ansøgning sender du til rekrytering@managementpartners.se  

 

 


