
Är du en affärsinriktad person som vill ta nästa kliv i karriären?  
Ta chansen och var med på en spännande resa på ett börsnoterat bolag som växer i rasande takt! 

 
 

Välkommen till iZafe på gruppintervju den 11 december! 
 
iZafe är ett börsnoterat bolag som skapar enkla, personliga och innovativa trygghetslösningar som 
förbättrar människors vardag, såväl privat som yrkesmässigt. Under de senaste åren har iZafe etablerat 
sig som en stark aktör inom affärsområdena Security och Healthcare. 
 
Nu bjuder vi in till en gruppintervju inom området Security. För rätt person med rätt egenskaper kan vi 
erbjuda en rad olika spännande roller och projekt där försäljning kommer ligga i fokus. 
 
iZafe utvecklar egna system, produkter och tjänster med modern teknik och har idag en av Sveriges 
bredaste produktportfölj inom personlarm. Vi skapar unika lösningar för våra kunder vilket har gjort att vi 
idag är stolta leverantörer till över 90 av Sveriges kommuner och att vi är partner till ett flertal större 
säkerhetsbolag som SOS, Nokas och Stanley. Vi erbjuder en härlig arbetsmiljö med ett fantastiskt 
kontorslandskap mitt i Stockholm samt en driven entreprenörsanda som genomsyrar gruppen. 
 

 
Är du vår nästa medarbetare?  
 
Vi på iZafe befinner oss i en mycket expansiv fas och ser stor efterfrågan på våra produkter på marknaden. 
Därför söker vi flera drivna medarbetare som vill vara med på resan och skapa trygghet för människor 
omkring oss. Är du driven, noggrann och har en naturlig säljådra så kommer du att trivas hos oss. 
 

 
Vi söker dig som… 
 
o Har många års erfarenhet av 

framgångsrik försäljning 
o Har ansvarat över flera led i 

säljprocessen 
o Har erfarenhet att jobba mot 

kommuner & landsting 
o Har B-körkort 
 
 

För att lyckas hos tror vi att du… 
 
o Är en skicklig kommunikatör och omtyckt kollega 
o Har en drivkraft och ett engagemang att jobba mot  

uppsatta mål 
o Är en utpräglad tävlingsmänniska 
o Trivs med att kunna påverka din egen verklighet 
o Gör det lilla extra för att ständigt utveckla dig själv och din 

prestation 
o Är utåtriktad och lyhörd 
o Trivs med att arbeta både självständigt och i grupp 

Sänd en intresseanmälan och ditt CV till:  
Tobias Johansson 
        tobias.johansson@izafe.se 
 
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att maila eller ringa.  

 
Vi ser fram emot att träffa dig! 

 
 
 
 

 
OM INTERVJUN 

 
 

  Datum:  
2019-12-11 

 
 Tid: 

09:00–11:00 
 

 Plats:            
Grev Turegatan 11A  

 
Sista ansökningsdag:                 

2019-12-10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OM JOBBET 

 
 

Anställningstyp: 
Heltid 

 
Arbetsplats/placeringsort:        

Stockholm 
 

Kontaktperson:  
Tobias Johansson 

tobias.johansson@izafe.se 
+46 72 567 73 61 

 
Företagets hemsida:                

www.izafe.se 
 


