
NEXER ÄR LITE SOM DRAKNÄSTET 
– MAN UPPMUNTRAS ATT KOMMA 
MED EGNA AFFFÄRSIDÉER

Jenny Sander är VD på Nexer Infrastructure, 
ett bolag som hon startade 2018. Idag är de 
170 anställda och omsätter 135 miljoner.  

Jenny Sander har ett imponerande CV 
med lång erfarenhet inom försäljning och 
framgångsrikt bolagsbyggande. Hon valde 
Nexer (dåvarande Sigma IT) efter att hennes 
tidigare chef börjat där.

– Jag fick möjlighet att följa med och starta 
en ny verksamhet inom Nexer. Det lät  
spännande och jag gillar entreprenörsdrivet 
som finns här, så jag är väldigt glad att jag  
tog steget. 

Jenny är sälj- och affärsinriktad, med lång er-
farenhet inom tillväxtbolag, och har ett otroligt 
driv att utveckla verksamheter. Hennes första 
uppgift var att starta Sigma Society, ett bolag 
som arbetade med underkonsulter som under 
tre år växte från 60 till 300 underkonsulter. 
Senare slogs bolaget ihop med ett nyförvärv 
inom Danir-koncernen och bildade A Society 
med 1 500 underkonsulter.

I samband med detta började Jenny fundera 
på nya möjligheter. Hon såg en affärspotential 

i IT-teknikeraffären och startade Nexer Infrastructure, ett bolag som 
levererar konsulttjänster och åtaganden inom support, drift och  
IT-infrastruktur.

– På Nexer kan man likt Draknästet föreslå och driva sin egen affär-
sidé. Det finns en stor frihet och entreprenörskap och har man en 
affärsidé med framtidspotential som passar under Nexers paraply  
är möjligheterna stora. Ledningen är väldigt lyhörd för personer som 
är säljinriktade och vill bygga och driva verksamheter. Delar man  
Nexers värderingar och har ett affärsdriv kan man komma hur långt 
som helst.

Jenny tycker att Nexer erbjuder en bra setup för entreprenörer  
som vill starta eget.

– Vi har ett starkt varumärke, en enorm marknadsapparat och så my-
cket know-how och strukturkapital, som ramverk och stödfunktioner, 
vilket gör att det går snabbare att bygga bolag i den här kontexten.

Hon understryker dock att det krävs passion, målmedvetenhet  
och affärsdriv för att lyckas.

– Är du villig att satsa och göra den arbetsinsats som krävs så finns 
alla möjligheter. Det är många gånger hårt arbete men möjligheterna 
och belöningen är stor. Dessutom har man många härliga kollegor 
runt sig som gör arbetet både roligt och utvecklande.

• Sälj- och affärsfokus är viktigt. Känn din marknad och dina kunder 

• Väx med lönsamhet och ha koll på dina siffror 

• Arbeta strategiskt och målmedvetet och bygg sten för sten
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