
  
   

	  

	  

Elastisys	  söker	  en	  driven	  affärsutvecklare	  och	  entreprenör	  

Elastisys	  erbjuder	  kraftfulla	  programvaror	  och	  expertkompetens	  för	  att	  skapa	  robusta	  internet-‐
tjänster,	  med	  hög	  prestanda	  och	  kostnadseffektivitet,	  baserat	  på	  årtionden	  av	  forskning	  inom	  
högpresterande	  datorssystem,	  grid	  computing	  och	  cloudinfrastruktur.	  För	  mer	  information,	  se	  
www.elastisys.com.	  

Elastisys	  söker…	  
Elastisys	  söker	  en	  utåtriktad,	  teknikintresserad	  och	  mycket	  affärsdriven	  person	  som	  kan	  hjälpa	  oss	  att	  
driva	  såväl	  affärs-‐	  och	  organisationsutveckling	  som	  uppbyggnad	  av	  vår	  försäljningsverksamhet.	  Vi	  är	  
öppna	  för	  att	  diskutera	  med	  intressanta	  personer	  för	  olika	  typer	  av	  engagemang,	  men	  söker	  primärt	  
en	  nyckelperson	  som	  ska	  bli	  en	  permanent	  del	  av	  vårt	  team,	  exempelvis	  som	  framtida	  VD.	  	  

Kravprofil	  
Vi	  söker	  en	  person	  med	  erfarenhet	  av	  affärs-‐	  och	  bolagsutveckling	  i	  forskningsnära	  företag	  och	  även	  
av	  försäljning	  av	  programvara	  och	  konsulttjänster,	  naturligtvis	  business-‐to-‐business	  och	  gärna	  mot	  
små	  och	  medelstora	  företag.	  Idealt	  har	  personen	  kunskap	  om	  vår	  bransch	  och	  t.ex.	  sålt	  till	  kunder	  
som	  nyttjar	  hostingtjänster.	  Likaså	  är	  erfarenhet	  av	  SaaS-‐försäljning	  ett	  stort	  plus.	  Individens	  
personliga	  egenskaper	  är	  dock	  viktigare	  än	  exakt	  rätt	  branschbakgrund.	  En	  bakgrund	  som	  
framgångsrik	  entreprenör	  är	  högintressant	  då	  uppdraget	  kan	  sammanfattas	  som	  att	  driva	  det	  arbete	  
som	  krävs	  för	  att	  ta	  Elastisys	  från	  att	  vara	  ett	  lovande	  startup	  med	  stark	  teknikkompetens	  till	  ett	  
väletablerat	  och	  kommersiellt	  framgångsrikt	  företag.	  	  	  

För	  rätt	  person	  ser	  vi	  här	  möjlighet	  att	  personen	  kan	  vara	  en	  blivande	  VD	  hos	  oss,	  men	  arbetet	  
kommer	  att	  inledas	  med	  affärs-‐	  och	  bolagssutveckling	  samt	  försäljning	  

	  

För	  frågor	  eller	  förslag	  på	  intressanta	  personer,	  kontakta	  gärna	  någon	  av	  Elastisys	  grundare,	  dvs	  CEO	  
Erik	  Elmroth	  (elmroth@elastisys.com)	  eller	  CTO	  Johan	  Tordsson	  (tordsson@elastisys.com).	  
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