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Adam Laurell
1977
0707 67 87 27
adamlaurell@hotmail.com
Kristinebergs strand 35, 112 52 Stockholm

Personligt
Mitt intresse för affärer och försäljning startade tidigt då jag som 13 åring åkte runt till livsmedelsbutikerna i
Bohuslän för att se till att just våra bageriprodukter hamnade längst fram i hyllan. Kombinationen av en bra
produkt, rätt exponering, rätt pris, frekvent kontakt med kunden och den mänskliga relationen var då likväl som nu
framgångsreceptet.
Sen dess har jag haft ett stort fokus och intresse för att utveckla affärer genom att förbättra framgångsfaktorerna
ovan. Denna drivkraft kombinerat med intresset av att leda och driva förändring ihop med andra människor har lett
mig från bageriet i Munkedal, via militären och ekonomistudier vidare till diverse chefspositioner i Stockholm.

Professionell erfarenhet
2009 – 2012

Swebus Express AB, Affärs & Marknadschef, Affärsutvecklingschef. Ansvar för Affärs- och
Marknadsorganisationen, bestående av drygt 40 medarbetare varav sju direktrapporterande chefer
och specialister. Avdelningens ansvar inkluderar marknadsföring, försäljning, affärsutveckling,
product- och revenue management. Medlem av ledningsgrupp och rapporterande till VD

2008 - 2009

Swebus Express AB, Produktchef. Ansvarade för Swebus samtliga produkter och trafikutbud
samt utveckling av nya koncept/affärsområden, bla Flygtransfer och Event

2007- 2008

GE Capital Solutions Nordic, Market Intelligence Manager. Ansvarade för att bygga en
fungerande funktion för Market Intelligence och CRM i Norden. Ansvarade för att driva arbetet
med affärsplanen och medverkande i M&A uppdrag. Dagliga internationella kontakter med
Europeiska organisationen

2007 - 2007

Laurell Analys & Strategi, Konsult och egen företagare. Egen företagare som konsult inom
kund- och marknadsanalys och product management. Uppdrag för bl.a. GE Fleet Service som
inhyrd Product Manager med uppdrag att se över, definiera och re-lansera GE:s erbjudande mot
företagsmarknaden

2002 - 2006

Posten AB, Produktchef och Affärsutvecklare. Startade som Affärsutvecklare inom
Direktreklam och blev därefter Produktchef för Mervärdestjänster DR och Adresserad DR.
Personalansvar för två Produktspecialister och två Projektledare. Även Internkonsult där
uppdragen innefattade arbete med företagsförvärv, integrerings- och partnerfrågor

2001 - 2002

Posten AB, Trainee. Postens traineeprogram gav mig som nyutexaminerade akademiker en
möjlighet att erhålla yrkeserfarenhet inom ett av Sveriges största företag. Detta kombinerades
med en rad lärorika utbildningar inom bl.a. presentationsteknik, förhandlingsteknik och
projektledning

1997 - 1998

Försvarsmakten, Officer/ Instruktör. Officer vid Lv 6 i Halmstad. Som så kallad ”frivillig officer”
utbildade jag värnpliktiga i allmän militärtjänst, materiallära, närstrid etc.

1991 - 2001

Övriga arbetslivserfarenheter. Säljare av telefoniabonnemang på ACN; Försäljare och bagare på
Blomqvist Bageri; Croupier på Bell Casino; Industriarbetare på Arctic Paper; Lagerarbetare på
Servera

Förtroendeuppdrag
2004 - 2007

AdressPoint AB, Styrelseledamot. Styrelseledamot i Adresspoint AB och adjungerad
styrelseledamot i Addresspoint International AB som är moderbolag till Svensk Adressändring AB

2003 - 2006

Swedma, Aktiv medlem inom branschföreningen för direktreklam. Medlem i DM-rådet och DMnämndens referensgrupp

Utbildning
2007 - 2008

GE internt, Lean/ Six Sigma. Diverse utbildningar

2005 - 2005

ADMA utbildad, 5 poäng juridisk utbildning för att bli auktoriserad DM ansvarig

1998 - 2001

Högskolan i Halmstad, Civilekonomutbildning med inriktning finansiering/redovisning, 120
poäng. Utökade studier i Informatik 20 poäng

2000 - 2000

Griffith University, Surfers Paradise i Australien, Event Management, Comparative
Management, Organization and Social Behavior

1996 - 1997

Värnpliktsutbildning, Lv 6, Halmstad. 15 månaders befälsutbildning, ansvar för ca 50 personer.
Teknisk och taktisk utbildning. 940 timmar praktiskt ledarskap

Språk
Svenska som modersmål och engelska flytande i tal och skrift
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