
 

 

Kan du tänka dig själv prata med många olika typer av ledare? Och känner du igen känslan av en perfekt kunddialog? 

Vill du ha insikt inom arbetet med policynätverk? Just nu söker vi en medlemskonsult till vårt säljteam. 

Hos Samuelsen driver vi 7 olika professionella nätverksgrupper i Sverige och 25 i Danmark. Nätverken samlar chefer 

och nyckelmedarbetare från offentliga institutioner, intresseorganisationer och privata företag. 

Som medlemskonsult blir du en del av vårt team som består av anställde i Sverige såväl som i Danmark, och fyller ut 

en lika viktig roll som dina kollegor. Här blir du ansvarig för din egen portfölj av svenska nätverksgrupper, där du 

ansvarar för försäljning av medlemsplatser till relevanta företagsledare. Du hämtar bara din egen kaffe och ägnar 

dessutom din tid åt: 

• att kontakta företagsledare och andra nyckelpersoner för att väcka deras intresse 

• att följa upp på utskick och sälja eftertraktade nätverksplatser 

Vi ser till att du blir noggrant presenterad för vår värld, och under din introduktion kommer du även att följa med på 

vissa nätverksmöten.  

Du kommer att passa perfekt till tjänsten om du: 

• är övertygande i din kommunikation 

• har en välkommande personlighet som känns genom telefonen 

• prioriterar kvalité över kvantitet när du genomför en försäljning 

• är intresserad av svensk politik 

Precis som vi är ambitiösa om att sprida kännedom om våra politiska nätverk, uppskattar vi också gemenskap på 

arbetsplatsen. För ju bättre stämning vi har bland kollegor, desto roligare blir det att utgöra ett bra jobb. Hälften av 

verksamheten utgörs av studentjobbare, och det är viktigt för oss, att alla – oavsett anciennitet – mår bra 

tillsammans.  

Du jobbar deltid (16t/v) på ett nyetablerad kontor i centrala Stockholm, och vi tar självklart hänsyn till eventuella 

studier och tentaperioder. Här är det även möjligt att göra sin praktik. 

Vi håller anställningsintervjuer löpande och tillträde är i början av december, alternativt januari. 

Skicka ditt CV och personligt brev till Mads på md@samu.nu. Här kan du också skriva om du har frågor till tjänsten. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 
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