Karriäröppnaren – Från Ageris till
försäljningschef
Helena Lehmus började arbeta på Ageris när bolaget grundades under våren
2009. Hennes första uppdrag var i växeln där hon svarade på inkommande
samtal, administrerade utgående samtal och agerade intern teknisk support.
Därefter började Helena arbeta med uppdragsgivaren Svensk Adressändring där
arbetsuppgifterna innefattade inkommande samtal, utgående telemarketing
och kundtjänst.
Efter något år ville Helena ha ytterligare utmaningar och var då med och
startade upp ett projekt på Ageris för kunden BMW och deras modell MINI.
Hon blev MINI Personal Agent där hon ringde leads per telefon och även var
ute på fält och träffade kunder. Helena genomförde under sin tid inom rollen
Sveriges första kompletta försäljning av en ny bil med telefonen som säljkanal
– från utgående samtal till faxat kontrakt.
Efter Helenas år på Ageris har hennes karriär fortsatt spikrakt uppåt. Hon har
haft stor hjälp av den erfarenhet hon fick och arbetar idag som försäljningschef
på Connoisseur international AB – ett livsstilsmagasin för miljonärer. Helena
ansvarar bland annat för utbildning av bolagets säljkår, lönsamhets- och
tillväxtmål, har övergripande ansvar för hela säljprocessen samt budget.

”Ageris har givit mig
bra erfarenheter som
jag har användning för
i min nuvarande roll
som försäljningschef.”

Hur trivdes du under din tid på Ageris?

”Under mina 4 år på Ageris trivdes jag jättebra. Det var mitt första ”riktiga” jobb och jag hamnade på en bra
arbetsplats som gav mig möjlighet att prova flera olika roller inom företaget och uppmuntrade alltid till utveckling.”

Hur såg utvecklingsmöjligheterna ut på Ageris?

”Om man är ambitiös kan man komma långt. Ageris gav verkligen utdelning för driv och gav mig utökat ansvar och
arbetsuppgifter när de såg att jag verkligen ville.”

Skulle du rekommendera Ageris som arbetsplats?

”Jag skulle absolut rekommendera Ageris som arbetsgivare. Speciellt om man gillar att ha mycket kundkontakt och
brinner för service. För mig var det en riktig karriäröppnare!”

