HITTA DITT EXAMENSARBETE I HÖGA KUSTEN!

Logosol är ett globalt snabbväxande företag med försäljning till konsumenter och mindre
företag i över 60 länder. Vi utvecklar maskiner och produkter som de flesta har råd med och våra
innovativa lösningar har märkbart förändrat det småslakiga skogsbruket och träförädlingen i
över 20 år. I Härnösand finns Logosols huvudkontor med drygt 30 anställda. Vi har dotterbolag och
återförsäljare i länder som Tyskland, Norge, USA, Ryssland, Australien, Frankrike och UK.
Det händer mycket på Logosol, med utveckling, marknadsföring och försäljning för en global
marknad får vi en spännande och dynamisk arbetsplats med många språk, resor och drivna
medarbetare.

Kultur- och ekonomisk geografi
Bakgrund
Logosols dotterbolag och återförsäljare bedriver idag försäljning direkt mot slutkund i
över 60 länder. Kulturella och etiska skillnader skapar ett komplext mönster av anpassningar
och glidningar från kärnan i den svenska verksamheten. Vi vill därför starta ett
projekt som studerar av de bakomliggande strukturer som styr ekonomins geografiska
organisering. Strukturerna bör baseras på faktorer som: branschstruktur, marknadsstruktur,
formella och informella institutioner, historisk utveckling och teknologisk utveckling. Projektet
skall ta upp hur kulturella och ekonomiska skillnader påverkar våra affärer i form av
värderingar, etik och moral. Därför söker vi en initiativrik och ambitiösa student som vill vara
med och driva detta projekt krossfunktionellt över vår svenska organisation, dotterbolag och
återförsäljare över hela världen.

Utbildning och erfarenhet
Till detta projekt söker vi en student som är i slutet av sin utbildning med lämpliga delar och
intresse inom teologi, internationell ekonomi och humaniora. Önskade egenskaper;
självständig, noggrann och förmåga att formulera komplexa problem med enkla ord.

För mer information och ansökan kontakta:
Namn: Mattias Byström, vd
Tfn: 0611-182 85
Mail: mattias.byström@logosol.se

Varmt välkommen med din ansökan!
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