
Affärsutvecklare sökes till Investgroup 
 

 

Om du letar efter besöksnäringens bästa jobb har du nu TVÅ val! 

Ett är att läsa en kort och ganska torftig version av tjänsten som Investgroup erbjuder.  
Det andra är att orka läsa en litet längre och mer utförlig beskrivning av vad vi kan erbjuda samt vad vi önskar av dig.  
Den längre versionen kräver nog en kopp kaffe eller liknande… 
  
Kort version:  
 
Jag och Investgroup söker en driven, självgående, ödmjuk och handlingskraftig person som tillsammans med mig kommer utveckla 
och driva våra olika hotell och verksamheter framåt. Och som på sikt vill växa i organisationen och med oss.   
Verksamheterna finns i hela Sverige men det är en fördel om du bor och utgår från västkusten då vi andra gör det.  
  
Kontakta mig för att få svar på just dina detaljfrågor samt med att berätta varför vi skall investera i dig, hur du kan hjälpa oss med att 
utveckla verksamheterna samt litet vem du är och din bakgrund på anders@investgroup.se.  
  
  
Längre version: 
  
Nu söker jag min närmaste medarbetare för att driva och utveckla Investgroups alla verksamheter framåt. Det viktigaste varför vi 
söker just dig är för att jag skall kunna spendera mer tid med min älskade dotter, kunna ta ett spontant dyk med vänner eller  snabbt 
kunna stänga ner datorn för att ta en löprunda.  
Investgroup värdesätter dessa saker och vill att du ska kunna leva med samma inställning men att vi ändå ska kunna utveckla våra 
verksamheter till det absolut bästa vi kan utifrån våra förutsättningar. Endel tycker det är svårt att kombinera men vi tror på detta 
och då handlar det mycket om prioritering i arbetet och i privatlivet.  
Vi vill ju faktiskt att du skall kunna utvecklas snabbare, ta egna och modiga beslut samt våga ifrågasätta hur vi jobbar och tänker. Och 
då måste du ju få de bästa förutsättningarna för det. 
 
Den arbetsplats som du kommer bli en del av ägs av Daniel. Han är krävande, involverande, närvarande, driven och lyhörd. Men 
också otroligt mån om att vi medarbetare skall må bra, ha och få rätt kunskaper, känna delaktighet samt att få egna befogenheter att 
nå våra mål. Helt enkelt skapar han faktiskt de bästa tänkbara förutsättningarna för att det är riktigt kul att gå till jobbe t. 
 

Investgroup är ett modernt fastighets- och hotellbolag som driver egna hotell samt tillhandahåller lokaler för andra entreprenörer. 
Vi driver själva exempelvis ett coolt och urbant stadshotell i Uppsala och Sveriges bästa gastronomiska hotell på Borgholm, Öland. 
Och fler stora och enormt spännande projekt är på gång.  
  
Vi tror och hoppas att DU - 
Gillar att utveckla och förändra 
Har en förmåga att gå från idé till verklighet 
Är arbetsvillig, ifrågasättande, nyfiken och handlingskraftig 
Har en förmåga att se, lyfta, skapa förutsättningar och utveckla andra medarbetare  
Hellre har ett stort driv än ett mossigt CV 
Att du tror på dig själv och är villiga att ge järnet i vårt team 
Har en ambition att växa och klättra inom organisationen 
 
  
Om man konkret sammanfattar det hela så innebär tjänsten följande för dig- 
 
Vad- Du skall tillsammans med mig och övriga kollegor utveckla våra enheter till en ökad lönsam och hållbar tillväxt 
Var- Vi har hotell och verksamheter i hela Sverige. Vi som jobbar är i huvudsak placerade på västkusten vilket är en fördel om även 
du är 
När- Tjänsten tillsättes så snart som det går. Men är du rätt person är detta flexibelt utifrån din nuvarande situation 
Lön och anställningsform- Enligt avtal och överenskommelse. Tillsvidareanställning 
Smått o gott- Vi ser med fördel att du har körkort, datavana, god i tal och skrift i både svenska och engelska 
Arbetsuppgifter-  

• Utveckling av våra befintliga anläggningar med fokus på personal, produkt och gäst 

• Utveckla och delvist driva vårt marknadsförings- och säljarbete framåt 

• Stötta och utveckla hotellens olika ledningsgrupper 

• Utveckla och stötta destinationerna som våra hotell är belägna på 

• Stötta och styra så att verksamheterna når sina mål  

 
Har du frågor eller funderingar om Investgroup? På www.investgroup.se finner du mer information. 
Vill du direkt söka tjänsten eller få svar på frågor kring den? Kontakta mig då på anders@investgroup.se. 
 
Mvh 
 
Anders Nykvist 
Driftansvarig 


