
Bli en del av vårt team! 

Dina erfarenheter
Du som söker har troligen erfarenhet av industriell 

försäljning och du bör ha en högskoleutbildning 
eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. 
Du uppskattar att träffa regionens företag och har 

lätt för att komma i kontakt med nya personer. 
Goda datorkunskaper samt körkort är ett krav för 

tjänsten och det ses som meriterande om du har 
kunskap och intresse för marknadsföring, 

försäljning och affärsutveckling. Tjänsten innebär 
frekventa resor inom främst regionen.

Vi behöver komplettera vårt team i Jönköping med en person som kan stärka vår kontakt med 
regionens företag. Som projektanställd hos Enterprise Europe Network (EEN) kommer du sälja in våra 

internationella tjänster mot små och medelstora företag och övriga partners i region Jönköping.
Du kommer ha många företagskontakter där du förmedlar hur företag kan dra nytta av våra erbjudanden 

som internationella checkar, internationella affärspartners och projektet Beglobal etc. 

Din kompetens
Din kompetens och engagemang bidrar till våra 

kundföretags framgång och du blir en viktig 
spelare i vårt team. Arbetet innebär både kontakt 

med företag, organisationer och EEN-kollegor
 regionalt, nationellt och internationellt. Eftersom 

rollen delvis innebär internationella kontakter 
förutsätter vi att du både talar och skriver

 engelska på hög nivå.

Du som person
Du är självständig och initiativtagande med ett 
prestigelöst förhållningssätt. Du har lätt att sätta dig 
in i olika områden, trivs mycket bra med utåtriktat 
arbete och är bra på att bygga goda relationer. Du 
drivs av att ge det lilla extra i allt du gör. Arbetet 
kräver att du har lätt för att anpassa dig till nya 
situationer och gillar att jobba med flera olika case 
samtidigt. Då vi jobbar mot uppsatta mål är det
viktigt att du är resultatinriktad. Vi lägger stor vikt 
vid dina personliga egenskaper.

Sök tjänsten 
Du söker tjänsten via e-post till 
jobbansokan.jonkoping@almi.se och bifogar CV 
samt personligt brev. Urval sker löpande och vi
återkopplar om vi tror att du är en kandidat till 
tjänsten. Vi tänker oss att du påbörjar din tjänst 
någon gång under perioden maj-augusti 2017.
Projektanställningen gäller 24 månader.

Vill du engagera regionens företag internationellt?

?


