
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Säljare	  –	  konsultativ	  försäljning	  

GAEU	  Consulting	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Vi	  söker	  säljare	  –	  konsultativ	  försäljning,	  GAEU	  Consulting	  

	  

	  

	  

Om	  Företaget	  

Vision:	  Vi	  ska	  bli	  ett	  europeiskt	  landmärke	  inom	  offentlig	  finansiering	  av	  innovationsprojekt.	  

Mission:	  I	  en	  värld	  full	  av	  utmaningar	  är	  GAEUs	  uppdrag	  att	  bidra	  till	  framväxten	  av	  de	  
innovativa	  lösningar	  som	  kommer	  att	  förändra	  världen	  till	  det	  bättre.	  

Affärsidé:	  Genom	  rådgivning	  hjälper	  vi	  tillväxtföretag	  att	  bidragsfinansiera	  utveckling	  och	  
kommersialisering	  av	  innovationer.	  

GAEU	  Consulting	  är	  ett	  av	  Europas	  mest	  framgångsrika	  konsultföretag	  när	  det	  gäller	  att	  
ordna	  EU-‐bidrag	  till	  innovativa	  företag	  för	  produktutveckling	  och	  kommersialisering.	  Vi	  har	  
varit	  aktivt	  i	  Sverige	  sedan	  2002	  och	  haft	  en	  stadig	  lönsam	  tillväxt.	  Efterfrågan	  på	  våra	  
tjänster	  är	  mycket	  hög	  och	  växande.	  	  

Förra	  året	  etablerade	  vi	  kontor	  i	  Lund	  och	  expanderar	  nu	  verksamheten	  i	  södra	  Sverige	  och	  
Öresundsregionen.	  Detta	  genom	  att	  förstärka	  marknadsbearbetningen	  med	  två	  Key	  Account	  
Managers.	  Tanken	  är	  att	  en	  ska	  arbeta	  med	  fokus	  på	  Skåne/Småland	  och	  en	  med	  fokus	  på	  
Skåne/Danmark.	  Parallellt	  förstärker	  vi	  också	  kontoret	  i	  Stockholm	  med	  en	  Key	  Account	  
Manager.	  	  

I	  Sverige	  har	  vi	  koncernledning,	  fem	  säljare	  och	  en	  marknadskoordinator.	  I	  Kraków,	  Polen,	  
har	  vi	  sedan	  2011	  GAEU	  Horizon	  2020	  Centre	  of	  Excellence,	  ett	  mycket	  starkt	  internationellt	  
kompetensteam	  med	  närmare	  20	  medarbetare	  från	  fyra	  världsdelar	  som	  utför	  det	  operativa	  
arbetet	  med	  att	  ansöka	  om	  EU-‐pengar	  och	  rådge	  kundföretagen	  inom	  projektfinansiering.	  

GAEUs	  kundföretag	  är	  huvudsakligen	  verksamma	  inom:	  

-‐   Cleantech	  
-‐   Life	  science	  
-‐   ICT	  

	  

	  



	  

	  

	  

Tjänsten	  som	  säljare	  –	  konsultativ	  försäljning	  

Våra	  experter	  levererar	  konsultinsatser	  som	  möjliggör	  för	  kundföretagen	  att	  med	  hjälp	  av	  
EU-‐stöd	  lättare	  nå	  affärsmål	  inom	  innovation	  och	  tillväxt.	  Som	  KAM	  kommer	  du	  att	  sälja	  
denna	  typ	  av	  rådgivningsinsatser	  till	  Sveriges	  mest	  intressanta	  och	  innovativa	  tillväxtföretag.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  du	  kan	  konsten	  att	  avsluta	  affärer	  när	  du	  har	  identifierat	  ett	  behov	  och	  
att	  du	  känner	  dig	  säker	  i	  din	  roll	  som	  säljare.	  Du	  håller	  en	  hög	  frekvens	  på	  försäljningen	  och	  
arbetar	  upp	  din	  egen	  stock	  av	  återkommande	  kunder.	  Du	  ”äger”	  din	  kund	  och	  kommer	  att	  
vävas	  in	  i	  många	  av	  kundernas	  avgörande	  framåtsatsningar.	  	  

Åtskilliga	  av	  dina	  kunder	  kommer	  att	  tillhöra	  Sveriges	  vassaste	  och	  mest	  kända	  företag	  
inom	  hälsa,	  miljöteknik	  och	  IT.	  

De	  nya	  säljare	  som	  bevisar	  sin	  kapacitet	  att	  etablera	  hög	  och	  kvalitativ	  försäljning	  kommer	  
efter	  provanställning	  att	  erbjudas	  möjlighet	  att	  genomgå	  GAEUs	  affärsmannaskola,	  vilket	  är	  
en	  ettårig	  utbildning	  i	  företagande	  som	  genomförs	  tillsammans	  med	  B2B-‐företag	  som	  är	  
ledande	  inom	  finans	  och	  marknadsföring	  på	  andra	  marknader	  än	  GAEUs.	  

Erfarenhets-‐	  och	  utbildningsnivå	  

-‐   Du	  behöver	  inga	  förkunskaper	  inom	  EU-‐bidrag.	  Vi	  utbildar	  dig	  i	  allt	  du	  behöver	  veta	  
-‐   Du	  har	  dokumenterad	  erfarenhet	  av	  framgångsrik	  försäljning	  på	  hög	  nivå	  
-‐   Du	  har	  akademisk	  utbildning	  

Gemensamt	  för	  alla	  medarbetare	  inom	  GAEU	  är	  en	  stark	  drivkraft	  och	  ett	  stort	  intresse	  av	  
att	  vara	  med	  och	  bidra	  till	  framväxten	  av	  de	  innovationer	  som	  kommer	  att	  förändra	  vår	  värld	  
till	  det	  bättre.	  	  

Personliga	  egenskaper	  

-‐   Du	  har	  hög	  integritet,	  moral	  och	  civilkurage	  
-‐   Du	  är	  resultatorienterad	  
-‐   Du	  är	  skicklig	  på	  att	  styra	  ett	  samtal	  	  
-‐   Du	  förstår	  dig	  på	  affärer	  	  
-‐   Du	  förstår	  dig	  på	  människor	  
-‐   Du	  är	  intresserad	  av	  näringslivet,	  investeringar,	  aktier,	  finanser	  
-‐   Du	  har	  ett	  konsultativt	  arbetssätt	  
-‐   Du	  trivs	  i	  en	  atmosfär	  där	  det	  doftar	  affärer	  
-‐   Du	  investerar	  prestige	  i	  att	  prestera	  goda	  kundresultat	  
-‐   Du	  tycker	  om	  att	  se	  människor	  och	  företag	  växa	  

Tillträde	  

Snarast	  	  

Resor	  

Kan	  förekomma	  



	  

	  

Placeringsort	  	  

Stockholm	  och	  för	  skåne-‐tjänsten	  tror	  vi	  att	  du	  bor	  i	  södra	  sverige	  med	  pendlingavstånd	  till	  
kontoret	  i	  Lund.	  	  

Vid	  frågor	  om	  tjänsterna	  i	  Skåne	  kontakta	  Pernilla	  Dehlin	  0761-‐199309	  	  

Vid	  frågor	  om	  tjänsterna	  i	  Stockholm	  kontakta	  Fredrik	  Carlsson	  0730-‐394050	  	  

Din	  ansökan	  skickar	  du	  till	  rekrytering@managementpartners.se	  och	  markerar	  den	  med	  
plaseringsort.	  	  

	  


