Freelance seniorkonsulenter indenfor Energy, Pharma
og Smart industries til Sweet Geeks A/S

Er du en freelance seniorkonsulent, der sætter
pris på din frihed og fleksibilitet, men som søger
alternative veje til at skaffe nye kunder/opgaver?

Savner du en spændende hverdag med dygtige kollegaer og
sparring, og vil du gerne slippe for det besværlige arbejde med
at finde den næste spændende opgave og samtidig begrænse
tiden, du bruger på administration m.v.?
Så er Sweet Geeks A/S måske den nye partner, du leder efter.
Hos os får du følgende:

dsdsd Rammer og netværk
•
•
•

Mulighed for deltagelse i 4-6 årlige ”Geek
night”-workshops.
Sparring med andre kompetente seniorkonsulenter.
Du får en komplet Sweet Geeks-identitet (dvs.
e-mail, adgang til vores domicil og brug af vores
mødelokaler, arbejdspladser, kantineordning etc. i
vores topmoderne kontorfaciliteter i AI-House).

 Administration
•
•

 Økonomi
•

 Det sociale (hvis du har lyst)
•
•
•

•
•

Gå-hjem-møder i AI -House (Vejle).
Løbende sociale arrangementer, inkl. dagligt
”Morgen check-in” samt virtuel/fysisk fredagsbar
m.v.
Forårsarrangement i vores afdeling i Spanien.
Julearrangement på HQ i Vejle.

 Nye kunder/opgaver
•
•
•
•

Hurtig betaling af faktura, således at du som
freelancer ikke skal vente på, at kunden betaler.
Adgang til ressourcer i form af professionel
salgsafdeling, bogholderi samt teknisk sparring.

•

•

Dine ydelser gennem Sweet Geeks: Du tjener 80 %
af det honorar, vi kan forhandle hjem med en given
Sweet Geeks partner eller kunde.
Dine ydelser med dine egen kunder: Du beholder det
honorar, du forhandler hjem selv, hvis Sweet Geeks
ikke er involveret i processen.
Hvis du anviser en kunde hvor du ikke selv udfører
opgaven modtager du 10% i provision af det samlede
honorar.
Anviste konsulenter. Du tjener ét engangs-fee
på 10% af Sweet Geeks’ honorar for 1. måneds
omsætning på konsulenter anvist af dig.

Salgsafdeling, som konstant er på udkig efter nye
spændende og udfordrende opgaver for dig.
Support til udarbejdelse af tilbuds- og udbudsmateriale (tilpasning af CV, relevant erfaring, m.v.).
Sweet Geeks hjælper med forhandlingerne til
opgaven, inkl. opstart, tilstedeværelse m.v.
Sweet Geeks varetager alt omkring forhandling af
kontrakterne med kunderne.

Vi ønsker blot følgende af dig
•
•
•
•
•
•

Vi beder om 14 dages eksklusivitet på dit kommitment på en opgave, fra du
har sagt OK til at løse den, til at vi kan få lukket ordren.
Vi forventer, at du afregner os hver måned og giver os 14 dage til at betale
regningen.
Du skal være en teamplayer og hjælpe dine med kollegaer på lige fod med, at
de hjælper dig.
Du skal optræde loyalt i Sweet Geeks’ identitet.
Du afholder selv omkostninger til transport, PC, telefon m.v.
Du er aktivt med til at skabe en god stemning og team spirit på holdet.

Er det noget for dig?
Så kontakt en af følgende
personer:
Steffen Pedersen på 20690123
eller skriv en mail på
sap@sweetgeeks.dk
Brian Johansen på 41188402
eller skriv en mail på
bjo@sweetgeeks.dk

