
Infotiv utvecklar och kommunicerar avancerad teknik. Infotiv bildades 1998 och har idag verksamhet i Göteborg, Södertälje, Västerås, Malmö och Beijing (Kina). Vi är främst ett ingenjörsföretag 
som arbetar med utveckling och test av elektroniksystem, mjukvara, projektledning, kvalitet, produktinformation och utbildningsmaterial. Infotiv har 220 medarbetare och arbetar med några av 
världens starkaste varumärken inom branscherna; fordon, Energi, tåg, life science, IT. Vi är den största konsultleverantören av produktinformation till svensk fordonsindustri. Infotiv är delägare i 
NetGroup Engineering som med 1000 konsulter är en av Sveriges största leverantörer av tekniska konsulttjänster och utvecklingsprojekt till fordonsindustrin.

Vi söker en konsultchef med resultat-, och personalansvar till vårt affärsområde ”In-
formation & Design” i Södertälje. Du kommer leda och utveckla befintlig verksamhet 
om ca 15 konsulter. Vi arbetar både med konsultuppdrag på plats och projekt från eget 
kontor. Dagens tjänsteutbud är framtagning av teknisk information för servicepersonal, 
säljare, användare och utbildare. Teamet består idag av yrkesrollerna teknikinformatör, 
illustratör, metodtekniker, diagnosutvecklare, beredare och projektledare.

Som konsultchef kommer du till största delen arbeta med personliga möten med per-
sonal, underkonsulter, arbetssökanden, kunder och kollegor på Infotiv. Du måste tycka 
om ett uppsökande och utåtriktat säljarbete. Det är också viktigt att du är en trygg och 
pålitlig person som bygger förtroende med personal och kunder. Förtroende som vi 
långsiktigt bygger genom högt verksamhetskunnande, professionalism och pålitlighet 
är Infotivs viktigaste produkt.  Som resultatansvarig är det du som tar de affärsmässiga 
besluten och säkerställer en lönsamhet som ger utrymme för investeringar i kompeten-
sutveckling, verktyg, omvärldsbevakning, tillväxt och avkastningskrav.

Du kommer rapportera till Infotiv Information & Designs VD och ingå i Infotivs lednings-
grupp för östra Sverige där också koncernchefen ingår. Detta betyder en platt organ-
isation där du är med och påverkar. För att kunna ha en hög verksamhetskompetens 
och lätt förstå våra kunders medvetna och omedvetna behov är det önskvärt att du har 
erfarenhet från de verksamheter vi arbetar med eller som finns i anslutning till dessa. 
Exempel på sådana områden är; arbete med eftermarknad, konsult, teknikinformation, 
tekniskt utbildningsmaterial, verkstadsmetoder, diagnos, dokumenthanteringssystem, 
översättning för industrin, produktutveckling med kontakter mot eftermarknad.

Då vi just nu arbetar med att växa och etablera ytterligare tjänsteutbud inom produk-
tutveckling i östra Sverige söker vi ytterligare heltidschefer och debiterbara chefer. 
Tror du att en sådan tjänst är mer passande så tar vi emot spontanansökningar.

Din roll på Infotiv
• Konsultchef med resultat- och personalansvar.
• Platschef för Södertäljekontoret.
• Sälja och marknadsföra Infotiv mot kunder och arbetsmarknad i regionen.
• Växa och utveckla verksamheten med fler kunder och medarbetare.
• Utnyttja kraften i befintlig personal och skapa team som gemensamt bidrar till utveckling mot satta mål.
• Med konsulterna följa trender och teknisk utveckling för att ligga i framkant avseende konkurrenskraft.
• Ingå i ledningsgrupp för östra Sverige och bidra till att vi når våra mål. 

Din kompetensprofil
• Stor social kompetens med intresse för dina konsulters bästa likaväl som långsiktiga kundrelationer.
• Resultat- och målorienterad med förståelse för ekonomi och hur man bygger en konsultverksamhet.
• Hög arbetskapacitet och stresstålig.
• Högskoleingenjör, civilingenjör eller motsvarande högre utbildning.
• Stort eget driv, säljfokus och resultatorienterad.
• Minst 5 års erfarenhet av teknikutveckling samt tjänsteförsäljning.
• B-körkort 

Det är meriterande med
• Erfarenhet från något av verksamhetsområdena produktinformation, metod, diagnos, e-learning,
   eftermarknad, översättning.
• Erfarenhet som konsultchef och som konsult.
• Goda relationer inom industri- eller fordonsbranschen.
• Dokumenterad framgångsrik säljerfarenhet inom liknande verksamhet.
• Har erfarenhet av att anställa ingenjörer och är bra på att bedöma människor. 

Ansökan / Mer information
Kontakta gärna rekryteringskonsult Donald Mannerdahl på tel 08-446 19 60.  Din ansökan med person-
ligt brev och meritförteckning vill vi ha snarast men dock senast den 30e augusti. Rekryteringen pågår 
löpande så vänta inte med att skicka in ansökan. Under semestern besvaras frågor av Donald Mannerdal 
och Infotivs koncern-VD. Detta sker sporadiskt. För mer information besök vår hemsida www.infotiv.se.
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