
 CUSTOMER SUCCESS MANAGER TILL ASSESSIO 

Nu söker vi nästa stjärna till vårt Customer Success team i Stockholm. Som Customer Success 

Manager på Assessio kommer du att arbeta som betrodd rådgivare för Assessios kunder genom hela 

kundresan; onboarding, adoption, advocacy och renewals. Du ansvarar och jobbar för ökad Lifetime 

Value i din kundportfölj genom att främja högre produktanvändning och kundnöjdhet. 

I rollen kommer du att  

• Planera och genomföra produktutbildningar för kunder i din kundportfölj 

• Leverera hela Assessios Professional Services erbjudande till kunder, vilket exempelvis 

inkluderar: 

o Optimera organisationer rekryteringsprocesser genom att ta fram och implementera 

riktlinjer och rekommendationer  

o Kartlägga och identifiera organisationers kapacitet, styrkor och utmaningar i Talent 

audits 

o Arbeta med våra verktyg för att öka självinsikten både i grupp och individuellt. 

o Ta fram kommunikationsplaner för att förbättra kommunikationen kring en optimal 

rekryteringsprocess både för interna chefer och sökande kandidater. 

o Framtagande och implementation av skräddarsydda kompetensprofiler 

• Genomföra Executive Business Reviews med beslutsfattare och andra nyckelpersoner, där vi 

firar gemensamma framgångar samt rådgör med kunden om optimalt användande för att nå 

önskat resultat 

• Ta fram handlingsplaner för kunder med identifierat behov för att öka användandet och 

säkerställa högt upplevt kundvärde 

• Proaktivt arbeta för en hög kundnöjdhet och följa upp eventuell kundfeedback för att 

förbättra vår kundbearbetning 

• Planera och genomföra avtalsförnyelsemöten med beslutsfattare 

• Merförsäljning av licenser, nya produkter och Professional Services som bidrar till ett ökat 

värde för kunden 

• Regelbunden optimering av Assessios CSM playbook för att skapa skalbara och effektiva 

arbetsprocesser genom kundresan 

KPIer du kommer att arbeta med 

• Net Retention Rate 

• Renewal Rate 

• Customer Health 

System du kommer att arbeta med 

• Totango 

• Upsales 

• Oneflow 

• SurveyMonkey 

Om Customer Success teamet 

Du kommer att ingå i Customer Success teamet i Sverige, som idag består av både Customer Success 

Managers och Customer Support, 8 kollegor, varav 4 Customer Success Managers. Du rapporterar till 

Head of Customer Success och jobbar tätt med Assessios sälj-, marknads- och produktavdelning. 



Du som person 

Vi på Assessio lägger stor vikt på vem du är som person och mindre vikt på vad du har gjort tidigare. 

Har du rätt inställning där du är villig att lära nytt och lär dig snabbt, tar egna initiativ samt arbetar 

hårt för att nå dina mål så stöttar vi med resten. I bästa fall har du även jobbat på ett SaaS bolag och 

känner dig bekväm med värdebaserad kundbearbetning och försäljning, eller har helt enkelt ett stort 

intresse för arbetspsykologi, rekrytering eller utveckling av individer och organisationer. 

Varför ska du börja på Assessio 

Assessio är mitt i en stark tillväxtresa med 500+ kunder, där många är stora organisationer med 

internationell närvaro. Assessio är genom sin långa historia det mest betrodda varumärket inom 

Talent Assessments, där vi hjälper våra kunder att sluta slösa bort talanger genom att tillvarata 

människors fulla potential. 

Dessutom får du 5000 kr i friskvårdbidrag, en generös tjänstepension enligt kollektivavtal, 6 veckor 

semester, en flexibel och hybrid arbetsmiljö samt en konkurrenskraftig grundlön och ett attraktivt 

bonusprogram. 

Rekryteringprocessen 

1. Personlighets- och begåvningstest 

2. 1:a kompetensbaserad intervju 

3. 2:a intervju med Head of Customer Success samt Regionsansvarig Assessio Södra 

4. Träffa Customer Success teamet på Assessio 

 

Tjänsten är ett föräldravikariat på 12 månader med god chans till förlängning.  

Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag till ansokan@assessio.se! Inget CV eller 

personligt brev krävs. Märk din ansökan med rollens namn “Customer Success Manager” i 

ämnesraden samt skriv dina kontaktuppgifter i mailet. 

 

Har du frågor om rollen? Kontakta Max Lagrell, Head of Customer Success, på 

max.lagrell@assessio.se. 
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