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KONSULTUPPLEVELSE SOM NYBLIVEN SÄLLMAKONSULT: JEANETTE SMÅRS 

Sällma skapar både samhörighet som samarbete och kan erbjuda kund 

olika spetskompetenser där vi är fler än en ensamkonsult som går in 

och utvecklar kunden. Det gynnar inte bara kunden utan även mig 

själv som konsult!” 

Jeanette Smårs, Sällmakonsult 

VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU VALDE ATT GÅ IN I SÄLLMA? 
Sällma är en av få konsultgrupper idag som funnits många år på marknaden och som visar 
på utveckling och driv. Det är viktigt att få tillgång till ytterligare kompetens som 
kompletterar mig i mina erbjudanden till kund. Dessutom får jag möjlighet att bidra med 
mina kompetenser till Sällmas portfölj och konsultkollegor.  

VAD SER DU SOM MÖJLIG NYTTA MED ATT FINNAS HOS OSS? 
Det är ett erkänt och etablerat varumärke som för mig står för långsiktighet och förtroende. 
Här kan jag förbättra mina möjligheter att nå fler kunder genom att tillhöra Sällma och 
synas utåt mer i näringslivet. 

VAD SKULLE DU SÄGA TILL EN KONSULT SOM ÖVERVÄGER ATT 
BÖRJA HOS OSS? 
Om man ser att man tillför kompetens och är driven i sitt arbete så är Sällma ett bra val att 
gå med i. Här finns det bra attityder, driv och vilja att utvecklas. Det finns också en grund, en 
bra portfölj att finnas med i. Idag behöver vi visa större bredd till våra kunder och här får jag 
möjlighet att vara delaktig i ett drivet gäng. Sällma skapar både samhörighet som 
samarbete och kan erbjuda kund olika spetskompetenser där vi är fler än en ensamkonsult 
som går in och utvecklar kunden. Det gynnar inte bara kunden utan även mig själv som 
konsult. 

VI FÅR RÄTT SAKER ATT HÄNDA 
Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan erbjuda dig och vilka förbättringar 
och förändringar ett samarbete kan innebära. 

E-post: info@sallma.se
Telefon: 08-505 65 220


