
Säljande VD sökes till nya generationens släktforskningsbolag. 

Släktingar ett svenskt Saas-bolag inom släktforskning. Genom sin digitala plattform och 
gamification vill Släktingar göra det lättare och roligare för Sveriges 100 000-tals 
släktforskare. 

Vi letar efter en säljande, affärsdriven och Saas-kunnig VD som vill ta bolaget till en ny 
nivå, först i Sverige och sedan globalt. Den vi söker har en can do- attityd, är van vid 
att bygga nätverk och samarbeten samt driva produktutveckling. I rollen som VD 
kommer du till en början att arbeta tillsammans med grundaren tillika utvecklaren i 
bolaget. Du kommer att ansvara för att träffa investerare, sköta sälj och 
marknadsföring. 

Den här rollen är för dig som är taggad på utmaningar, själv vill växa i din yrkesroll och 
är trygg med att gå från idé till färdig produkt. För oss är ditt driv och din 
personlighet det viktigaste och vi ser gärna ansökningar från dig som vill vara med 
och bygga ett skalbart bolag.  

Rollen som VD innebär att du har en betydande och långsiktig roll att utveckla och driva 
bolaget framåt. Du kommer ansvara för att ta fram och utvärdera affärsmodeller, 
samarbetspartners samt budget och rapportering och på sikt även ha personalansvar. 

Vi erbjuder dig en flexibel och innovativ arbetsplats där du får chansen att växa 
tillsammans med bolaget. Anställningen omfattar en heltidstjänst med bas i 
Stockholm eller Malmö. 

Om Släktingar
Släktingar erbjuder idag tre olika tjänster - hjälp att släktforska och validering/granskning 

av din släktforskning utav experter samt en kollaborativ plattform där du enkelt kan 
söka, samla och dela din information med andra. 

Tjänsten startades 2015 av släktforskningsentusiasten, tillika programmeraren Vincent 
Eldefors. Under 2020 tog bolaget in externt kapital från Curitas AB för att skala upp 
och är nu redo att ta nästa steg - Släktingar 2.0. 

Tjänsten omfattar en heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Möjlighet till generöst 
optionsprogram eller delägarskap finns. 

Kontaktuppgifter
För frågor och ansökningar hänvisas till rekryteringsansvarig:

Lina Tjerneld
E-post: lina.tjerneld@smarkit.se
Telefon: +46 736 25 30 40

mailto:lina.tjerneld@smarkit.se

