


Att skapa framgång för människor 

Med fokus på vår affär söker vi vår nästa Business Manager som vill och tror sig 

kunna platsa i vår framgångsrika laguppställning. Hos oss behöver du aldrig fundera 

på om vi håller vad vi lovar, vi agerar alltid, och bidrar med vår prestation till 

bolagets och din framgång. Vi gör alltid vårt yttersta för att varje individ och 

situation ska kunna nå oanade höjder - Vi hjälper människor till framgång genom vår 

industriella kompetens! 

Om vi får gissa vem du är 

Vi tror att du har flerårig erfarenhet från konsultbranschen, gärna i kombination med 

en bakgrund från IS/IT eller R & D. Om du inte riktigt når kraven på erfarenhet sök 

rollen ändå och förklara varför vi inte får missa dig. Hos oss finns inget färdigt facit 

över vem du är. Vi väljer att fokusera mer på dig och vad du vill, vem vi är och varför 

du inte vill missa chansen att arbeta med oss. Det som avgör om du lyckas eller inte i 

en roll hos oss beror på dig själv. Modet att vara kreativ, och 

självständig, tillsammans med viljan att leverera blir avgörande för de beslut du 

tar och hur du arbetar för att nå dina mål. Vilken resa du kan få hos oss bestämmer 

du själv. 

Som person är det väldigt viktigt att du, precis som vi, trivs i ett högt tempo och att 

du prioriterar dina uppgifter väl för att bli så effektiv som möjligt. Du har ett stort 

personligt driv och en ambition att hela tiden utveckla dig själv, kunderna, 

konsulterna och oss som bolag. Vi tror på en tillåtande kultur där den som agerar 

vinner. Ibland kör vi i diket, då reflektera vi och sätter kurs mot ett nytt mål. Vi 

utvecklas helt enkelt tillsammans i med och motgång. 

Ditt nästa steg i karriären 

Visst låter det intressant? Nu har du din chans att utvecklas i ett bolag med ett tydligt 

löfte om att driva bolaget med hjälp av våra värderingar. Skicka din ansökan nu, 

märkt med BM Linköping och en motivering till varför du söker tjänsten till följande 

mailadress: rekrytering@asociety.se Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Regionchef Mårten Jacobson, 0725-316768. 

Vi på A Society värnar om din personliga integritet och vill meddela att vid din 

ansökan så kommer dina uppgifter att behandlas enligt GDPR. Genom din ansökan 

samtycker du till denna behandling. 
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