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Säljande konsultchef 
 

2020-10-22 

Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser 

lokala företag med kompetent och självgående personal.  

Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden. 

Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen 

och ärlig dialog med våra kunder.   

 

Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.  

Vi arbetar med hjärtat! 

 

Arbetsuppgifter 

Vi växer och behöver din hjälp! 

Jobbet som säljande konsultchef består av tre stora delar, försäljning, ledarskap och administration.  

För dig kommer försäljningsdelen inledningsvis vara den största då du börjar med att bearbeta och skaffa nya 

kunder. Vi vill fokusera på att bredda och stärka vår kundbas.  

Därefter blir det ett naturligt steg att bredda rollen som konsultchef med ledarskap, kundansvar och 

administration.   

I rollen ingår det arbetsuppgifter som:  

- Försäljning 

- Kandidathantering 

- Löpande kontakt med kunder och konsulter 

- Schemaläggning av konsulter 

- Hantering av tidrapporter och faktureringsunderlag 

 

Din profil 

Utbildning och erfarenhet är trevligt, men de vi tittar på är din förmåga att skapa goda och långsiktiga 

relationer. 

Har du ett stort nätverk av företagskontakter och bra förståelse för industriproduktion ser vi de som en fördel. 

Vi tror att du är en resultatinriktad, lösningsfokuserad och positiv person som har lätt och ser fram mot att 

möta människor i ditt arbete.  
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Du är strukturerad, har en helhetssyn och tycker om att driva ett utvecklande förbättringsarbete.  

Goda datorkunskaper är ett måste, erfarenhet av olika affärssystem ser vi som en stor fördel.  

Flytande kunskaper i svenska språket är ett krav då all kommunikation sker på svenska.  

B-körkort är ett krav då kundbesök, både i och utanför Ulricehamn, är en del av arbetsuppgifterna. 

Om tjänsten 

Omfattning: heltid 100% 

Start: efter överenskommelse 

Lön: fast lön, enligt överenskommelse 

 

Ansökan 

Ansökan skickas till asa@bogekompetens.se, märk din ansökan ”Konsultchef”. 

Varmt välkommen med din ansökan! 

 

Frågor  

Frågor om tjänsten besvaras av Åsa Andersson på Boge Kompetens AB. 

Tel: 0321-53 14 71 
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