
Är du vår nästa Senior Partner Manager? 

A Society - samlingsplatsen för de skickligaste konsulterna.

Vi har ett arbetssätt som utmärker sig. Vi bygger långsiktiga relationer med 

både kunder som egen-, småföretagare och partnerbolag runt om i världen.

Framtidens arbetskraft prioriterar frihet, samtidigt som det behövs en 

grundtrygghet och en stark tillhörighet för att lösgöra kraften i den. Vi hjälper 

till att maximera fördelarna i den rörliga arbetsmarknaden både för konsulter 

och för uppdragsgivare.

Vi söker en Senior Partner Manager till Göteborg med lång erfarenhet inom

rekrytering som likt oss brinner för långsiktiga och nära relationer. Vi söker dig 

med stort driv, affärssinne och engagemang som vill fortsätta utveckla vårt 

nätverk av konsulter inom IT och R&D.

Varför skall du välja oss?

Det finns flera goda skäl att välja A Society som arbetsgivare. Vi verkar i en 

bransch som präglas av innovation och kontinuerlig tillväxt. Vi tror på goda 

idéer och att varje medarbetare skall ha möjlighet att påverka både vår och

sin egen framtid. Föreställ dig att du, tillsammans med oss, driver bolaget 

framåt genom den starka kultur och värdegrund som vi gemensamt bygger 

och tar ansvar för.

Senior Partner Manager Göteborg



Våra värderingar, Passion, Action, Freedom, står för mer än bara ord, de påverkar vad 

vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att 

särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet 

av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och 

värdegrund, inifrån och ut.

Vill du göra skillnad i IT-branschen genom att bidra med ditt affärssinne och 

erfarenheter? Gillar du utmaningen att alltid hitta de skickligaste konsulterna? 

Uppskattar du nära samarbeten och vill göra skillnad på riktigt? 

Då skulle du passa in hos oss!

För att trivas i denna rollen har du:

· Entreprenörsanda

· Erfarenhet av rekrytering, gärna inom IT- och R&D

· En vilja att skapa värde tillsammans med ditt team

· Ett stort intresse av att skapa goda relationer och sunda affärer

· Behärskar svenska såväl som engelska på professionell nivå

Frågor besvaras av Lead Partner Manager Emilie Englund, emilie.englund@asociety.se 

eller Regionchef Evelina Karlsson, evelina.karlsson@asociety.se.

Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas före sista 

ansökningsdag har passerat.

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 Senior Partner Manager Göteborg och en motivering till varför du söker 

tjänsten till följande mailadress: rekrytering@asociety.se

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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