
Konsultprofil - Staffan Jansson

Staffan  är jur. kand. och civilekonom med mer än 20 års erfarenhet från näringslivet. Han 

har arbetat med säljledning, projektledning, affärs och verksamhetsutveckling i både små och 

stora företag. Han är kundorienterad, och har lätt för att dela med sig av sin kunskap, och detta 

i kombination med analysförmåga, kreativ läggning samt ett stort tålamod har gjort honom till en 

person som skapar förtroende i sin roll som konsult.

Privat
Staffan bor i Mälardalens expansiva stad Västerås.
Han tycker om ett aktivt friluftsliv med barn och familj.

Utbildning/examina
Fil mag, civilekonom, (160 poäng) Mälardalens Högskola, 1998, med 
inriktning på marknads-kommunikation, internationell marknadsföring, 
marknadsföringsteori, finansiell planering, organisation, ledarskap, 
verksamhets- och affärsutveckling.

Jur kand, (180 poäng) Uppsala Universitet, 1998, fördjupning inom 
avtalsrätt, konkurrensrätt och EU-rätt. Examensarbetet behandlar 
koncentrations- förordningens praxis vid bedömningen av joint ventures, 
särskilt kommissionens avgörande av ABB/Daimler Benz.
- Se fullständig  CV för detaljerad lista.

Befattningar
Konsult – McLead AB (02-)
Konsult – Exportrådet (00-02)
Konsult – SJ Marketing AB (90-00)
Konsult - Krister Lüning & Partners AB(88-90)
Projektledare – ICA-förlaget AB (86-88)
Projektsäljare – ICA-förlaget AB (83-85)
Mediasäljare – ICA –förlaget AB (80-83)
Butikschef - Hallbergs Guld AB (73-80)

Konsultprofil
Affärsutvecklare, projektledare med kunskap i juridik och 
marknadsföring

Kunskapsområden
Affärsutveckling
Juridik
Analyser
Strategisk planering
Projektledning
Marknadsföring
Personlig försäljning
Säljledning
Offentlig anbudsgivning 

Ledningserfarenhet
Butikschef  8 år
Sälj/projektledning 10 år

Språkfärdighet
Staffan kan skriva rapporter på svenska och engelska

mclead®

Kontakta Staffan
Staffan Jansson
McLead AB
Råbocksvägen 20, 722 42 Västerås 
Tel: 021-33 39 74
Mobil: 0704-88 88 83
e-mail staffan.jansson@mclead.se                           

Exempel på uppdrag/befattningar
• 2001 – Konsult för Exportrådet i offentlig upphandling.
• 2000 – Konsult för Exportrådet inom Internationell   affärskraft export.
• 1988 - 2000 – Konsult inom marknadsföring och media, t.ex.  med 
facktidningen Bon Appétit. Arbetade där med upplaga, annons, 
säljledning och marknadsunderökningar.
• 1985 - 1988 – Projektledare, ICA-förlaget AB. Arbetsuppgifterna 
innebar övergripande projektledar- ansvar i den arbetsgrupp 
som utformade den strategiska planeringen inför lanseringen av 
specialtidningen Hus&Hem.
• 1983 - 1986 – Projektsäljare, ICA-förlaget AB. Startade och byggde 
upp resultatenheten, ICA-kurirens Temabilagor. Arbetet omfattade 
säljledning med budget och resultatansvar. Utformning av säljmaterial, 
kampanjer i samarbete med externa reklambyråer.
• 1980 - 1983 – Mediasäljare, ICA-förlaget AB. Annonsförsäljning i 
ledande medier, ICA-kuriren, Hem och Fritid och Vårt Hus. Arbetet 
genomfördes på kvalificerad nivå hos såväl det producerande företaget 
som reklambyråer. 
• 1973 - 1980 – Butikschef, Hallbergs Guld AB. Ansvarade för ett 
antal butikers drift och ledning. Arbetsuppgifterna omfattade också 
att anställa personal. Arbetade även med projektering, start och 
uppbyggnad av nya butiker  

Certifieringar/diplom
Monitor Offentlig Upphandling, 2001.
Diplomerad marknadsekonom MIS, 1989.  
Diplomerad DM ekonom, 1988.
Dale Carnegie Personnel Development Course, 1981. 
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