
I snart 40 år har vi hjälpt barn och ungdomar att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap under skoltiden. På grundskolan sker utbildningen genom läromedel och på gymnasiet 
genom UF-företagande. Vi som är Ung Företagsamhet Göteborg består av sju personer med ambitioner 
lika höga som stämningen är på fikorna (dvs. hög!). En av våra framgångsfaktorer är det brinnande 
engagemang och stöd våra fantastiska partners bidrar med. Nu söker Ung Företagsamhet Göteborg en 
finansieringsansvarig som axlar manteln att vårda, driva och utveckla våra samarbeten med regionala 
privata företag och organisationer.

Tjänsten består i huvudsak av:

• Ansvar (account management) för att behålla och 
utveckla befintliga partners, t.ex. löpande dialog, 
planering, förhandling, avtalsskrivande etc.  

• Bearbetning av nya potentiella partners. Ansvar 
för hela säljprocessen bl.a. utveckla säljmaterial, 
prospektering, boka och genomföra möten, 
offertskrivande och avtal.

• Planera och genomföra partneraktiviteter under året. 
• Löpande affärsutveckling av vårt partnererbjudande 

och samarbetsformer.
• Delta i övrig regional verksamhet.

Profil
För att trivas i vår entreprenöriella vardag är du mästerlig 
på att ta egna initiativ och att arbeta självständigt mot 
högt uppsatta mål. Rollen kräver att du är en utåtriktad, 
energisk, relationsbyggande, positiv och strukturerad 
person. Vi söker dig med en företagsam ådra som förstår 
vikten av entreprenörskap i skolan -med andra ord har 
du ett starkt engagemang för vår organisation. Troligtvis 
har du arbetat några år inom försäljning men är redo för 
en ny utmaning. Vi ser gärna att du har en eftergymnasial 
utbildning inom försäljning, företagsekonomi eller 
motsvarande. Du bör dessutom ha 3-5 års relevant 
arbetslivserfarenhet, gärna från tjänsteförsäljning 

och med tidigare intäkts- och budgetansvar. Det är 
meriterande om du drivit UF-företag eller haft kontakt 
med oss som organisation tidigare
 

Arbetsplatsen
Välkommen till en ungdomlig och utvecklande 
organisation med goa kollegor, tidiga gruppträningar 
på gymmet och personlig utveckling samtidigt som 
du bygger ett unikt personligt nätverk. Vi arbetar 
målstyrt vilket innebär stor frihet under ansvar. Knäpp 
säkerhetsbältet och förbered dig på ett högt tempo i en 
skön miljö där alla rycker in där det behövs.

Övrigt
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med 
möjlighet till förlängning. Anställningsperioden är mellan 
1 februari 2020 och 30 juni 2021. Vi sitter i trivsamma 
lokaler i centrala Göteborg men tjänsten innebär resor 
inom Göteborgsregionen.

Ansökan
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av regionchef 
Johan Sandahl. Skicka ditt personliga brev och CV till: 
johan.sandahl@ungforetagsamhet.se senast 
20 december. Urval sker löpande under ansökningstiden.

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden 
förening som sedan 1980 verkat för att alla elever ska ges 
möjlighet att tränas i entreprenörskap. Vi är en organisation 
som utbildar i entreprenörskap med resultat som varar.
Vi vill ge alla elever samma möjlighet att bestämma över 
sin egen framtid. Läs mer på www.ungforetagsamhet.se

Är du vår nya 
finansieringsansvarig?

Lär känna
oss på

Instagram
@ufgoteborg

https://www.instagram.com/ufgoteborg/

