MITT TILLFÄLLIGA JOBB
BLEV EN SUPERKARRIÄR
Arez Hossein tog ett tillfälligt jobb som säljare på Key Solutions
i Örebro för att tjäna snabba pengar efter studenten, idag är han
Sales Manager på Europas 2:a bästa arbetsplats och ansvarar för
alla medarbetare på Stockholmskontoret.
I juni 2010 tog Arez Hossein studenten i Örebro,
han stod utan planer för framtiden och visste inte
vad han skulle göra av sitt liv, det enda han visste
var att han var trött på att plugga. Som många
andra nyblivna studenter bestämde han sig för att
resa och se världen innan han planerade vad han
skulle göra i framtiden.
– Jag ville bara komma bort, jag hade inga
ambitioner och jag visste att jag ändå inte skulle
få något bra jobb utan att plugga vidare. Men jag
behövde ju pengar för att kunna resa iväg så jag
ville hitta något tillfälligt jobb för att spara ihop lite,
säger Arez Hossein.
Men veckorna gick och Arez förstod snart
att det inte är så lätt att få ett jobb utan tidigare
erfarenhet eller utbildning, trots hjälp från
arbetsförmedlingen. Många företag verkade bara
se hans CV och när han ansökte fick han inte ens
komma på en intervju.
– Men hur ska man få erfarenhet om man

inte får chansen att skaffa sig erfarenhet utan
tidigare erfarenhet? Det är helt ologiskt… Jag
var så frustrerad att jag bestämde mig för att
söka vartenda jobb som fanns i hela Örebro,
berättar Arez.

- Hur ska man få erfarenhet
om man inte får chansen att
skaffa sig erfarenhet utan
tidigare erfarenhet?
Som tur var så slapp han detta för på
arbetsförmedlingens hemsida fanns det en
annonsrubrik som fångade hans uppmärksamhet direkt:
”Tjäna 30 000 SEK i månaden som säljare hos Key
Solutions!”. Han klickade in sig på annonsen och såg
sin chans när han läste orden ”Ingen tidigare erfarenhet

Arez längst ut till vänster tillsammans med sina glada medarbetare.

krävs”. Han behövde inte heller skicka in ett formellt CV
utan det räckte med ett personligt brev. Om han fick
jobbet skulle det gå fort att tjäna ihop pengar och om
några månader skulle han kunna resa ut i världen.
Han skrev ett kort brev om sig själv, klickade på
sänd och två dagar senare ringde de upp och
bjöd in honom till en arbetsintervju. Intervjun hölls
med dåvarande Sales Managern Karl Nizhad och
även om Arez såklart var nervös så tyckte han
att det kändes bra. Veckan därpå fick han ett
telefonsamtal som skulle komma att förändra hans
liv för all framtid - jobbet var hans.
Måndagen därefter började Arez som Sales
Associate på Key Solutions och stämningen han
möttes av på kontoret var inte alls som han hade
föreställt sig att det skulle vara på ett jobb. Det var
bra musik, alla var glada och peppade, de tränade
på försäljningen, satte upp mål för dagen och
applåderade varandra. De första dagarna fick han
besöka kunder tillsammans med sin coach, men

Hos Key Solutions hittade Arez en arbetsplats utöver det vanliga.

han kände sig snart redo att börja sälja själv.
– Jag utvecklades enormt under min första tid
på Key, jag som alltid varit rätt så blyg lärde mig
att prata med och relatera till alla olika typer av
människor. Och visst kunde det vara långa dagar
men det gjorde ingenting för jag hade kul och jag
kände mig som hemma på jobbet, mina kollegor
blev som en andra familj, berättar han.
Arez blev säkrare i sin arbetsroll och hela tiden
växte hans självförtroende. Han trivdes verkligen
på jobbet och redan då kände han att detta var en
arbetsplats utöver det vanliga.
– På andra jobb verkade alla konstant se fram
emot fredagen och vad de skulle göra under helgen
men för mig var det tvärtom, jag längtade alltid
efter måndagen, säger han.
Sommaren gick fort, hösten kom och snart var
det dags för julavslutning. Några dagar innan
avslutningen bokade Karl in ett möte med honom
där han förklarade att han tyckte att Arez var redo

- När jag tog studenten
hade jag aldrig kunnat tro
att jag skulle befinna mig
här bara fem år senare,
om ens någonsin.

Key Solutions är en säljbyrå som grundades 2008,
och arbetar med att effektivisera försäljningen
åt sina uppdragsgivare genom skräddarsydda
lösningar som säkerställer att informationen om
produkten eller tjänsten når den efterfrågade
målgruppen. När Arez började fanns två kontor, ett i
Örebro och ett i Västerås. Sedan dess har det hänt
mycket på företaget som expanderat med kontor i
Stockhom, Göteborg och Malmö.Key Solutions har
av flera branschledande uppdragsgivare utsetts till
Sveriges bästa säljbyrå.
Det stora kvittot på företagets framgång kom
2013 då företaget utsågs till en av Sveriges och
Europas bästa arbetsplatser enligt internationella
organisationsutvecklingsföretaget Great Place
to Work® Institute. Sedan dess har de legat på
topplistan varje år och i juni 2015 tog de sin bästa
placering hittills på Europagalan i Luxemburg då de
fick priset Europas 2:a bästa arbetsplats.

gick det upp för mig att jag inte längre behövde
fundera på framtiden, jag hade redan hittat den
och jag kunde inte tänka mig att jobba någon
annanstans.

Arez började som coach i januari 2011 och sedan
dess har hans karriär på Key Solutions gått raka
vägen uppåt. Idag, knappt fem år sedan han
började, är han vid 24 års ålder Sales Manager på
Key Solutions kontor i centrala Stockholm med

för nästa steg i sin karriär - att själv börja coacha
en ny medarbetare efter julledigheten.
– Jag var väldigt förvånad över detta, jag
visste att jag hade nått upp till målen men jag
hade aldrig sett mig själv som en ledare, och jag
hade redan jobbat längre än jag hade tänkt från
början. Men jag hade nya insikter, nya mål och
högre förväntningar på mig själv och livet. Och så

ansvar för medarbetare som precis som honom
också börjat på företaget som ungdomar.
– När jag tog studenten hade jag aldrig kunnat
tro att jag skulle befinna mig här bara fem år
senare, om ens någonsin. Men det är en mäktig
känsla när någon annan ser ens potential, att Key
Solutions trodde på mig fick mig att verkligen
börja tro på mig själv. Det är en ännu mäktigare
känsla, och det är den känslan jag vill ge alla våra
medarbetare.
Och resandet blev också av, Arez har hittills
tack vare jobbet varit i hela Sverige från Piteå i
norr till Ystad i söder. Han har varit i Danmark där
han träffade sina idoler sen barnsben Wu-Tang-

Clan. Han har varit i Barcelona där han fått se sitt
favoritlag Real Madrid göra upp mot Barcelona
i världens största fotbollshändelse El Clásico.
Senaste destinationen var soliga Miami i maj 2015
på en så kallad ”Key Dream Trip” där en hel vecka
är fullspäckad av roliga aktiviteter kombinerat med
inspirerande föreläsningar och konferens. Nästa år
bär det av till Kapstaden för nya äventyr.
– Jag har fått uppleva så mycket sedan jag
började här, sådant jag aldrig hade fått chansen att
göra annars. Det bästa av allt är att jag aldrig slutar
utvecklas, jag får nya utmaningar och lär mig nya
saker hela tiden och all utbildning jag behöver får
jag av företaget. Det här är mitt andra hem och för
mig är det utan tvekan världens bästa arbetsplats.

Om Key Solutions

kort att växa inom flera länder. De arbetar i en ung

Key Solutions har blivit utsedda till en av Sveriges

beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består

och Europas bästa arbetsplatser flera år i rad av

av intelligenta och drivna människor som sprider

Great Place to Work Institute. Företaget består idag

positiv energi omkring sig.

miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta

av ca 100 fantastiska medarbetare i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Västerås och kommer inom

www.keysolutions.se

