Karriäröppnaren - Så kombinerade Anna
jobbet på Ageris med fotboll på elitnivå
”Att Ageris var flexibla och
möjliggjorde att jag kunde
fortsätta spela fotboll på elitnivå
var för mig guld värt!”

Anna Lindblom började på Ageris 2009 som
kundtjänstmedarbetare i uppdraget för Svensk
Adressändring. Där bestod hennes arbetsuppgifter av
att ta emot flyttanmälningar, besvara frågor kring flytt
och hjälpa kunder. Anna jobbade även med utgående
telefonförsäljning. Hennes arbetstid varierade enligt
önskemål mellan 70-85 % eftersom hon ville ha
tid utöver jobbet att ägna åt en utav sina största
passioner: fotboll. För att på sidan av kunna spela
fotboll på elitnivå krävdes ett flexibelt schema – något
som Ageris kunde bistå med.
Efter att ha jobbat med kundtjänst något år kände
Anna att det var dags för nya utmaningar. Hon tog
då initiativet och sa till ledningen att hon ville jobba
mer inom marknad och försäljning. Ageris formade
då en tjänst utefter hennes intressen inom försäljning
och marknadsföring. Anna fick ansvara för Ageris
närvaro i sociala medier och agera säljassistent på
säljavdelningen.

Hur trivdes du under din tid på Ageris?
”Jag trivdes verkligen jättebra. Det är långt ifrån alla arbetsgivare som är så flexibla – att jag hade möjligheten
att fortsätta med fotbollen och kombinera det med min tjänst hos Ageris har varit guld värt. Ageris är en
arbetsgivare som tar tillvara på drivna medarbetare och ger dem chansen att utvecklas och avancera.”
Vad lärde du dig på Ageris som du har haft nytta av efteråt?
”Jag har Ageris att tacka för mycket. Ageris försäljningschef Johan Grim har lärt mig allt jag kan idag inom
försäljning. Under min tid på Ageris lärde jag mig att våga tro på mig själv, ta egna initiativ och hur man
bemöter alla olika typer av människor. Det är kunskaper som jag kommer ha användning för resten av livet.”
Skulle du rekommendera Ageris som arbetsplats?
”Definitivt! Jag har rekommenderat alla jag känner att söka jobb på Ageris. Min lillasyster jobbar där än idag
och jag har flera kompisar som har sökt sig till Ageris. Det är mångas första ’riktiga’ arbetsplats efter gymnasiet
och Ageris ger därmed självförtroende till unga människor som kommer ut på arbetsmarknaden.”

