
Lorensbergs är med 20 år på marknaden ett väletablerat konsultföretag med en stor och impone-
rande kundbas och mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Med nytt starkt ägartillskott 
vässar vi nu tillväxtstrategin och siktar på att bli ett av branschens ledande företag inom områdena 
ledarskapsutveckling, moderna lärlösningar samt hållbara arbetsplatser. Vår nuvarande VD, Trevor 
Durnford, kommer inom ett par år att lämna för utlandsuppdrag, och därför söker vi redan nu hans 
efterträdare som vill vara med och forma, utveckla och driva Lorensbergs i denna expansiva fas.

Vi söker dig som vill arbeta i ett modernt ledningsteam snarare än som traditionell VD, där du själv 
också arbetar hos våra kunder på ledningsnivå med strategiska uppdrag och införsäljning. Du kan 
branschen, du ser möjligheter i att kombinera och konceptualisera det vi redan gör bäst med ny 
teknik och innovativa lösningar. Du har erfarenhet av att arbeta internationellt och att samarbeta 
i virtuella team med medarbetare på olika platser i Sverige och i världen. Eftersom våra medar-
betare är såväl anställda som underkonsulter är det viktigt att du kan kommunicera, påverka och 
inspirera utanför det mandat en traditionell linjeorganisation ger, och att du vill och kan bygga en 
organisation baserad på tydliga och delade värderingar och med en ambitiös vision som ledstjärna.

Du har akademisk utbildning/högskoleutbildning och erfarenhet relevant för rollen som VD, och du 
har erfarenhet av den typ av tjänster Lorensbergs erbjuder sina kunder, antingen som kund eller 
som konsult. Om du varit med om att förbereda ett bolag för börsintroduktion är det en fördel, 
likaså om du lett ett bolag i stark tillväxt.

Vill du vara den som i en ledande roll och med fantastiska kunder och kollegor tar Lorensbergs in i 
framtiden? Hör av dig till Malin Morén malin@lorensbergs.se
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