
 
 
 
 
 
 
 
 
Insiderfonder söker säljansvarig 
 
Brinner du för sälj, moderna och transparenta fonder och går igång på uppgiften 
att bygga en position som säljansvarig från scratch? Insiderfonder söker nu en 
säljansvarig som kan få bolaget att ta nästa steg i sin utveckling! 
 
Insiderfonder förvaltar idag 6 fonder enligt Insidermodellen – en unik 
forskningsbaserad modell som systematiskt söker efter mönster i insiders aktieaffärer, 
vilket vetenskapligt bevisats vara mycket vinstgivande att följa. Placeringsbesluten 
genereras i en helt automatiserad process. 
 
Det har nu blivit dags att ta nästa steg i Insiderfonders utveckling och vi söker därför en 
säljansvarig som tror på vår moderna och transparenta modell lika mycket som vi, och 
som har som enda uppgift att få fler att upptäcka våra fonder.  
 
Vi tror att du har ett par års erfarenhet från sälj och förmodligen någon typ av bakgrund 
i finansbranschen. Men då vi själva kommer från forskarvärlden är det inget absolut 
krav. Din personlighet är A och O – du är hungrig, social och fullkomligt prestigelös. 
Självklart andas du våra fonder och sätter kundens behov främst.  
 
Till din hjälp har du bolagets lilla och dedikerade team, men du måste vara beredd att 
själv dra det stora lasset då allt du börjar med är ett blankt papper (nåja, nästan). 
Dagarna du är inne på kontoret är färre än de du är ute och träffar potentiella kunder, 
befintliga kunder, distributörer och alla våra andra målgrupper. Och när du är inne så är 
telefonen ditt viktigaste arbetsverktyg. 
 
För rätt person erbjuder vi en bra grundlön med en attraktiv rörlig prestationsbaserad 
ersättning. Tjänsten är baserad i Stockholm men med resor över hela Sverige. 
 
För att söka tjänsten, skicka CV och ett kort personligt brev till 
saljansvarig@insiderfonder.se. Vi tar emot ansökningar fram till och med den 12 
oktober men eftersom urval och intervjuer sker löpande så välkomnar vi din ansökan 
snarast.  
 
Om du har några frågor, kontakta gärna VD och grundare Erik Lidén (som hittills 
hanterat allt sälj) på telefon 070-2709541 eller mail till erik.liden@insiderfonder.se. 
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