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MÅLSÄTTNING
Att bygga och utveckla organisationer/team till att bli bäst i världen!
Att göra bra och lönsamma affärer och bygga långsiktiga kundrelationer!
Genom att kombinera mina teoretiska kunskaper, min sälj- och teambyggar erfarenhet med mina
förmågor i att leda och motivera, få bygga och driva en säljorganisation/team mot uppsatta mål och nå
toppresultat.
Att utvecklas som seglare och att utveckla Segling i alla former. Nya format, arenor och båttyper. Få fler
att hitta till sporten och göra den medialt attraktiv.
SPECIELLA FÄRDIGHETER
VÄRLDSMÄSTARE och NOMINERADE till ÅRETS LAG IDROTTSGALAN 2017
Jag är en kreativ, positiv och fokuserad tävlingsmänniska med ett riktigt guldseglingsår i ryggen!
2016 seglade jag tillsammans med mitt team, Team Anna hem totala Womens Match Racing Series redan
efter bara 4 av 5 event. Vi har vunnit 3 av 5 event och varit på pallen i 4. Prestationen ledde också till att vi
blev nominerade till Årets Lag 2017 vilket känns oerhört hedrande.
Genom idrotten har jag utveckalt min förmåga att fokusera, hur man når uppsatta mål och hur man
bygger vinnande teamkulturer. Jag har blivit duktig på att identifiera kompetenser och motivera
medarbetare/teammedlemmar till att vilja leverera max.
SUMMERING
Jag är tekniker med stor erfarenhet av försäljning, budgetering och planering. Jag har god vana att tala
inför stora grupper och har stor arbetskapacitet. Jag drivs av utmanande problemlösning, att ha egna
ansvarsområden och att leverera ett bra resultat. Jag brinner för försäljning och att hitta nya marknader
och vägar till goda långsiktiga samarbeten/affärer och vinnande team.
Jag är seglare i blodet med lång erfarenhet från matchracing arenan. Seglat aktivt sedan barnsben och
satsat i matchracing sedan 1997. Först framgångsrikt med Team Schenker/Marie Björling och sedan 2012
med Team Anna Östling. 2016 har vi vågat utmana oss rejält och skördat fantastiska framgångar samt
startat ett Affärsnätverk med fokus på affärer och vinnande företagskultur. Vi ser starka paralleller mellan
att driva företag och satsa idrottsligt.
Som person är jag social, positiv, ansvarsfull och järv. Jag tycker om att motivera och leda
människor/team och har lätt att skapa förtroenden. I mina egenskaper märks en stark logisk och
analytiskförmåga samt entreprenörsanda. Jag skapar mig snabbt en bra överblick för hela processer och
tycker om att förbättra flöden i organisationer och produktion.

ERFARENHETER
Key Account Developer Solme AB
2015-ff
Jag ansvarar för några av våra största nyckelkunder och målet är att fortsätta utveckla dem samt att lyfta
ett antal globala kunder till att bli nyckelkunder.

VD Carapax Marine Group AB
2013-2015
Jag driver och utvecklar Carapax Marine Group AB i Lysekil. Carapax Marine Group AB med 10 anställda
är ett innovativt företag som utvecklar och driver burfisket framåt mot ett hållbart och effektivt fiske.

Försäljningschef Båtsystem AB
2010-2013
Tjänsten innebar att jag ansvarade för Båtsystems hela försäljning, både nationell och internationell.

Ansvarig Exportförsäljning Båtsystem AB
2007-2010
Tjänste innebar ansvar för Båtsystems exportkunder.

Innesäljare Båtsystem AB
2005-2007
Tjänsten innebar att jag ansvarade för alla kunder som kontaktade oss via främst telefon och mail.
Ansvarig för driften och utvecklingen av GKSS Event Match Race Center GKSS EVENT AB
2002-2005
Tjänsten innebar att jag skulle driva, utveckla och sälja centrets olika produkter.
Centret är ett av världens främsta tränings center för matchracing och vi hade 25 aktiva team.
Hamn och Anläggningsansvarig GKSS
2000-2002
Ansvar för GKSS samtliga anläggningar och båtar i Långedrag, på Aelosön och i Marstrand.
Produktion och försäljning Albatross Segelmakeri AB
1991-1993 samt 1996-1998 (under studierna) Försäljning, segelsömnad och kundservice.

UTBILDNING
1984-1987
1988-1997
1998-1999

Polhems Gymnasiet, Göteborg
Teknisklinje – El/Tele
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Tekniskfysik samt 2 år KemiFysik
Semcon Edication, Göteborg
Webmasterutbildning med inriktning datasäkerhet

ANDRA KOMPETENSER OCH KVALIFIKATIONER
Delägare Seglingskonsulterna I Göteborg HB
2000Företaget drev Team Schenker/Marie Björling, etta på världsrankingen mellan 2001-2005. Vi är fyra
delägare och jobbar med sponsorer, evenemang samt planering, träning och tävling på elitnivå inom
matchracing. Vårt mål är att vara ledande inom matchracing och segling, främst på vattnet men också att
överföra arbetssättet och teamarbetet till arbetsplatser.

Team Anna – Affärsnätverk
2016 –
Syftet med nätverket är att skapa nya affärer i en inspirerande miljö nära kopplat till idrott och segling.
Vår målsättning är att ha 50 företag med om 2 år och att arrangera 3-4 träffar per år där företagen som är
med får chansen ses i spännande miljöer med fokus på utveckling inom såväl företagskultur, teamarbete
och affärer.

PERSONLIGT
Familj: Min son Emil Carlunger 18 år samt sambo Thomas Jaremo
Bostad: Radhus i Fiskebäck, Västra Frölunda. Sommarhus: Fiskebäckskil
Sportsliga meriter: 1 VM GULD 2014! 5 VM silver och 1 VM brons, 2 EM guld, 3 NM guld och
10 SM guld
På fritiden tycker jag om att umgås med min familj och mina vänner. Min seglingen tar
mycket av fritiden men jag tycker om att idrotta i alla former och tränar regelbundet.
Förutom segling som är min stora passion, njuter jag av längdskidåkning, golf och löpning.
Jag håller nu även på att lära mig crawla då triathlon hägrar och jag har gjort Öloppet, en
duatlon som också gav mersmak.

