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Jeanette Eriksson  
– ny regionsäljare för 

Storstockholm 

– Det är mycket glädjande att vi lyckats knyta till oss Jea-
nette Eriksson som regionsäljare. Hon blir en viktig kugge 
i vårt team och i företagets utveckling, inte minst i Stock-
holmsregionen, säger Joakim Blomster, försäljningschef på 
Qvalify AB.

Jeanette Eriksson har många års erfarenhet av försäljning 
inom flertal områden, och hon har även arbetat som sälj-
coach. De senaste åren har hon dessutom drivit ett företag 
inom tjänstesektorn. 

Intresset för certifieringsbranschen startade i samband med 
att Jeanettes tidigare företag implementerade ledningssys-
tem för kvalitet och miljö, med sikte på en ISO-certifiering.

– När jag fick inblick i nyttan som ett ledningssystem kan 
bidra med för en organisation, så väcktes en nyfikenhet att 
utvecklas vidare inom området. När jag sedan såg annon-
sen från Qvalify, kändes det som rätt väg för mig att gå, 
säger Jeanette. 

Det kändes lika rätt för Qvalify.

– Vi hade flera sökande med unik kompetens inom vår 
verksamhetssektor, berättar Joakim Blomster. Men grun-
dat på Jeanettes affärsmässighet och kompetens inom 
tjänstesektorn var hon helt rätt för jobbet. Närmsta tiden 
kommer Jeanette att följa en bred introduktionsplan där vi 
ger henne alla redskap hon behöver för att nå framgång 
inom ansvarsområdet. 

Introduktionen pågår nu för fullt.

– Ja, jag har redan varit med på ett antal revisioner och det 
är väldigt givande, säger Jeanette Eriksson. Det ger en bra 
förståelse för hela processen och det står klart för mig att 
Qvalify har en mycket bra produktportfölj. Det känns riktigt 
roligt och nu jag ser verkligen fram emot att få ge mig ut 
på marknaden och möta kunder. Det var faktiskt av den 
anledningen jag valde att sälja mitt företag! 

Vad fick dig att välja Qvalify? 

– Anställningsintervjuerna gav mig en mycket bra bild av 
företaget, och den bilden har förstärkts under den tid jag 
hunnit arbeta här. Jag gillar företagets grundläggande vär-
deringar, och det är tydligt att Qvalify arbetar systematiskt 
och långsiktigt med att utveckla sina medarbetare, liksom 
kunderna. Nu känner jag mig väldigt laddad för att ge mig 
ut på kundbesök och stärka varumärket Qvalify! 

Jeanette Eriksson är placerad vid Qvalifys kontor i Nacka 
Strand, Stockholm.

För ytterligare information kontakta: 

Joakim Blomster / Försäljningschef  
031-390 90 03 / joakim.blomster@qvalify.se 

Peter Landin / Marknads- & affärsutvecklingschef
031-390 90 01 / peter.landin@qvalify.se

SEDAN 1 FEBRUARI 2016 ÄR JEANETTE ERIKSSON ANSTÄLLD SOM REGIONSÄLJARE PÅ 
QVALIFY AB, MED ANSVAR FÖR STOCKHOLM MED OMNEJD.

Qvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för lednings-
system, bland annat inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001 är exempel på 
standarder enligt vilka Qvalify utför certifiering. Qvalify är även verk-
samt inom oberoende granskning och kompetensutveckling. 

Qvalify har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Försäljningskontor finns 
i Stockholm och Göteborg. Omsättningen 2014 var närmare 30 Mkr.
Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, 
Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar 
med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige. 
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