
 

 
VILT.SE  
 
Operativ Chef 
 
 
Vill du vara med att utveckla Sveriges största plattform för vilt, jakt och friluftsliv? 
 
Vi söker nu en Operativ Chef i Mellansverige! 
 
I rollen som Operativ Chef kommer du att fokusera på att skapa nya och förvalta befintliga samarbeten 
med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners. Du kommer även ansvara för alla 
kundförfrågningar som kommer in och se till att förvalta dem på bästa sätt. Du kommer i din roll som 
Operativ Chef även ansvara för att hålla i jägarexamenskurser, jakter och drift av webshop.  
 
Det ligger i dina arbetsuppgifter att öka kännedom och försäljning av bolagets samtliga tjänster och 
produkter. Din arbetsplats avser hela Sverige, men majoriteten av de fysiska uppdragen förläggs till 
Mellansverige. Vi ser därför gärna att du bor i Mälardalen med omnejd.  
 
Du blir en del av Vilt-teamet, Sveriges största portal för jakt, vilt och friluftsliv. Din roll syftar till att 
utveckla bolagets affärer både offline och via vår hemsida vilt.se. Du kommer även ansvara för 
marknadsföring och i din roll ingår också representation på mässor och evenemang runtom i Europa. 
Du kommer arbeta tillsammans med bolagets VD, tech-team samt skribenter. Du rapporterar direkt till 
VD som du kommer ha ett tätt samarbete med.  
 
Som Operativ Chef kommer du få möjligheten att vara en del av ett snabbväxande bolag där du får 
möjlighet att växa i roll och ansvar i takt med att företaget växer. Rollen innefattar en stor dos eget 
ansvar och du behöver vara duktig på att planera och strukturera din tid samt trivas med att utveckla 
och samarbeta med andra människor. Som person behöver du ha ett starkt eget driv och vara 
lösningsorienterad. Du är antagligen en person som inte tvekar att hugga i där det behövs.   
 
Arbetsuppgifter  
Etablera Vilt.se samt dess tjänster och produkter på den svenska marknaden  

- Utöka antalet samarbetspartners inom jägarexamenskurser, jakter och jaktresor 
- Vara med och utforma ett nytt eget koncept för jägarexamenskurser 
- Ansvara och förvalta inkommande kundförfrågningar 
- Marknadsföringskampanjer online och offline 
- Deltagande på mässor och events 

 
 
Din profil  
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt, har lätt för att knyta nya kontakter och att ta egna 
initiativ. Du drivs av resultat och har lätt för att skapa goda relationer både med kunder och 
distributörer. Som person tycker du det är kul att jobba på ett litet och snabbväxande företag där du får 
vara med och ta en viktig roll i bolet från dag ett. Du är antagligen en inbiten jägare eller brinner för 
skog och mark.  

Du är prestigelös och tar dig an såväl högt som lågt och tvekar inte att hugga in där det behövs. Vi 
lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är taggat och har en stark inre drivkraft att 
prestera.   

 
 



 

Egenskaper  

• Du drivs och motiveras av stort eget ansvar 
• Är självgående och tar egna initiativ 
• Har ett stort driv och vilja att skapa din egen framgång 
• Är strukturerad och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift 
• Gillar att resa och planera din egen arbetsdag 
• Är lyhörd och nyfiken på sin omgivning och vad kunderna efterfrågar 
• Går igång på att proaktivt bygga, vårda och utveckla kundrelationer 
• Du är social och brinner för att hjälpa och utveckla andra  

 
Kvalifikationer  

• Minst fem års erfarenhet som jägare 
• Erfarenhet inom försäljning och marknadsföring är meriterande  
• Drivs av att arbeta mot mål och att själv kunna påverka din lön 
• God planeringsförmåga och sätta egna mål att jobba mot 
• Körkort 
• Pratar svenska och engelska  
• Ev. bakgrund inom jakt, viltvård, skogsvård,   

 

Vad kan vi erbjuda dig? 

• Goda möjligheter att växa inom bolaget 
• Coachande ledarskap med närvarande chefer 
• Stimulerande arbetsplats med grymma kollegor och god stämning 
• Mycket tid i skog och mark 

 
Ansökan 
Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan direkt om du är intresserad. 
Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till jobb@vilt.se. 

Vi ser fram emot din ansökan!  
 
 
Om Vilt.se: 
Vilt.se är Sveriges störst plattform för vilt, jakt och friluftsliv med tusentals besökare varje dag. Vi 
brinner för att hjälpa fler människor ut i skog och natur och arbetar med att utbilda jägare. Vi håller 
även i jakter och säljer produkter för jakt och friluftsliv. Huvudkontoret är beläget i centrala Stockholm, 
dock utgår denna tjänst ej nödvändigtvis från kontoret.  
 
 


