
 
 
 

 
 

Enairon grundades 2017 och har utvecklat en ny princip för tryckluft som möjliggör ett 
kostnadseffektivt sätt att lagra stora mängder energi. Tekniken är patenterad och har 
framgångsrikt testats i en serie prototyper vid Chalmers tekniska högskola och validerats i en 
större industriell miljö tillsammans med en strategisk partner. 
 

 
Affärsutvecklare 
 
Enairon är ett litet, snabbt rörligt, green-tech, startup företag med en unik teknik som skapar 
stora konkurrensfördelar när det gäller energilagring och effektivitet. Som affärsutvecklare 
kommer du att spela en viktig roll i vårt nästa steg – det är dags att kommersialisera en 
uppfinning som kan dominera en mycket stor marknad. 
 
Plats: Göteborg, Halmstad 
 
Ansvar 
Du kommer att vara ansvarig för att affärsutveckla Enairon, att utforska nya 
applikationsområden och för att kommersialisera vår lösning. Med en strategisk inställning 
identifierar du marknader där vår unika teknik passar särskilt bra och skapar ett ekonomiskt 
och hållbart värde. Ansvar: 
• Anpassa och paketera våra erbjudanden för olika applikationsområden 
• Upprätthålla en utmärkt nivå av produkt-, marknads- och kundkunskap 
• Aktivt bygga upp en kundportfölj inom dessa applikationsområden 
• Taktisk och strategisk kundutveckling, ledning och genomförande genom hela 
försäljningsprocessen 
 
Krav 
• Minst två års erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och/eller entreprenörskap 
• Utmärkt skriftlig och verbal kommunikationsförmåga på svenska och engelska 
• Högre teknisk examen inom relevant område 
 
Personliga kvaliteter 
För att lyckas i den här rollen uppskattar du att arbeta i en startup-miljö som blandar 
försäljningsaktiviteter med strategiska affärsutvecklingsinitiativ. Du kan se hela bilden från 
olika affärsperspektiv och ha följande utmärkande egenskaper: 
• Resultatinriktad och självdriven 
• Lagspelare med väl utvecklad social förmåga 
• Strukturerad, bekväm att fatta beslut och lösningsorienterad 
 
Kontakt och ansökan 
Om du vill vara en del av denna spännande resa - skicka din ansökan till: info@enairon.com  
innan den 17:e juni. Vi arbetar löpande med rekrytering, tjänsten kan därmed komma att 
tillsättas innan sista ansökningsdag. För mer information, kontakta Daniel Ehrnberg (VD), 
daniel@enairon.com 


