
 

Båtagent expanderar – vi söker fler Båtmäklare 

 

Följande områden är aktuella just nu: 

 

 Danmark 

 Norge - Oslofjorden 

 Göteborg och Bohuslän 

 

Mäklare som franchisetagare sökes 
Båtagent Sverige söker mäklare som blir franchisetagare till Båtagent Sverige. 

Båtagent Sverige är en organisation och ett varumärke som ägs av Forsén Enterprises AB med 

huvudkontor i Danderyd. Båtagent säljer båtar med samma arbetssätt som en fastighetsmäklare. Vi har 

inte importagenturer, vi representerar inget speciellt varumärke och vi har ingen serviceanläggning 

eller marina. I stället fokuserar vi på att marknadsföra och sälja båtar till 100%. Vi gör all 

marknadsföring, försäljningsarbete, visningar, avtalsskrivningar, förmedlar lån m m. 

I dag är vi sex mäklare i fyra regioner i Sverige: Stockholm, Göteborg, Ostkusten och Södra Sverige. 

Dessutom startar vi nu i höst Båtagent Finland. 

Vi är inne i ett expansivt skede och vill därför utöka med fler mäklare både i Sverige, Danmark och 

Norge. 

 

Några av fördelarna med jobbet: 

• Fritt och självständigt 

• Omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter 

• Lönsamt för rätt person 

• Stort eget ansvar 

• Komplext: annonsarbete, försäljning, båtvisningar, provseglingar, finansiering osv. 

 

Passande profil på franchisetagaren är: 

• God hand med människor 

• God förhandlingsvana 

• Serviceinriktad 

• Målmedveten och säljorienterad 

• Båtintresserad - gärna med seglingsvana 

• Självständig och ansvarsfull 

• Stor fördel om du redan i dag är verksam i båtbranschen 

• Gärna mäklarutbildning som fastighetsmäklare 

• Vana vid internetpublicering och digitalfotografering 

• Egen företagare - eller villig starta eget AB 

• Tillgång till bil, pc, bra digitalkamera, mobiltelefon och eget kontor/egen arbetsplats är ett 

krav. 

 

Danmark 

Här tänker vi oss en båtmäklare som har kapaciteten att självständigt starta upp i Danmark - givetvis 

med stöd från Båtagent i Sverige. Den som axlar rollen som vår förste danske båtagent kan också få 

chansen att bli ansvarig för hela Danmark och fortsatt expansion på den Danska marknaden. Detta 

ställer extra stora krav på eget ansvar och egen erfarenhet och kunnande om försäljning, företagsamhet 

och båtbranschen i Danmark. Bästa geografiska position tror vi är Köpenhamn med omnejd men andra 

placeringar kan tänkas. 

Är du intresserad? Skriv ett mejl där du berättar mer om dig själv och din bakgrund samt hur du tror 

att Båtagent kan lyckas i Danmark. Skicka också med ditt cv. 

Kontaktperson för Danmark:  

 

Jonas Albinsson. Mejl: jonas@batagent.se  Tel: 0708-84 66 00 

 

mailto:jonas@batagent.se


 

Norge 

Här tänker vi oss en båtmäklare som har kapaciteten att självständigt starta upp i Norge - givetvis med 

stöd från Båtagent i Sverige. Den som axlar rollen som vår förste norska båtagent kan också få 

chansen att bli ansvarig för hela Norge och fortsatt expansion på den Norska marknaden. Detta ställer 

extra stora krav på eget ansvar och egen erfarenhet och kunnande om försäljning, företagsamhet och 

båtbranschen i Norge. Bästa geografiska position tror vi är Oslo eller Oslofjorden. 

Är du intresserad? Skriv ett mejl där du berättar mer om dig själv och din bakgrund samt hur du tror 

att Båtagent kan lyckas i Norge. Skicka också med ditt cv. 

Kontaktperson för Norge:  

 

Niklas Forsén, vd Båtagent Sverige. Mejl: niklas@batagent.se Tel: +46-8-622 62 00 

 

 

Göteborg 

Vi har varit verksamma i Göteborg sedan 2006 genom Caj Britschgi och ser nu stora möjligheter att 

expandera ytterligare med en deltids- eller heltidsmäklare. I Göteborg ser vi gärna en mäklare som är 

bra på motorbåtar och segelbåtar. Du får gärna bo i norra delarna av Göteborg och kommer i första 

hand få ansvar för den norra delen av Göteborg och ända upp till norska gränsen. 

Är du intresserad? Skriv ett mejl där du berättar mer om dig själv och din bakgrund samt hur du tror 

att Båtagent kan lyckas i Göteborg och Bohuslän. Skicka också med ditt cv. 

Kontaktperson för Göteborg: 

 

Jonas Albinsson. Mejl: jonas@batagent.se  Tel: 0708-84 66 00 

 

 

 

OBS: Utskriftsvänlig pdf-fil med denna text finns att ladda ner här på sidan 
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