
 

 
 

 
L a  E s p a ñ a ,  M a n g o  –  S v e r i g e ,  I K E A  

 
Det är nu dags för mig att anta nya inspirationer och IKEA övertygade mig att 
det är på denna arbetsplats jag kommer att hitta mina utmaningar. Jag heter 
Linda Jansson, är 26 år gammal och är ursprungligen från Ängelholm. Har varit 
bosatt i Spanien sedan avslutande studier på gymnasiet. Med mig i bagaget har 
jag massor av erfarenheter av den spanska marknaden, från att har varit ansva-
rig för försäljarna i 2 år på klädföretaget Mango i Madrid.  
 
Jag är initiativrik och ansvartagande, jag vill gärna berätta för er hur jag ledde 
min försäljningsgrupp till tredubblade försäljningssiffror. Med förmågan att 
hjälpa människor och se dem växa inom verksamheten förbättrade jag grupp-
dynamiken och höjde deras motivation samt vidgade deras kunskaper inom för-
säljningsteknik. Jag bevisade att ju bättre man arbetar i grupp desto mer kredit 
får man. En lärdom som sitter i ryggmärgen på mig. 
 
Min självbild är kongruent och min resumé av mina egenskaper är följande; po-
sitiv, flexibel, stark, driven, social, noggrann och samarbetsvillig. Lägg därtill ett 
stort intresse för design i alla skalor.  
 
Redan som ung elev på ProCivitas inriktade jag mig på ekonomi och har sedan 
dess nischat mig huvudsakligen på försäljning. Jag fortsatte på detta spår och 
läste försäljning på universitetet i Madrid. Jag är en sann säljare med starka 
ledaregenskaper som har lett till avancerade arbetsuppgifter.  
 
Det är inte överraskande för mig att jag söker mig till IKEA. Design och försälj-
ning utgör två stora intressen och kompetenser hos mig. Samtidigt som IKEA är 
etablerat internationellt, kan jag med goda språkkunskaper och flexibilitet känna 
att det här jobbet fullkomligt matchar mig. Jag föreslår att vi träffas för ett möte 
för att ni ska få en bättre bild av mig och jag ska få veta mer om tjänsten. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 

 
Linda Jansson 
Madrid den 3 maj 2014 


