ONCEUPONA
T I M E A M A N S TA RT
EDHISOWNCOM
PA N Y I N A S M A L L
GARAGEHISVI
SION WAS TO MAN
AG E T H E B E S TO N
LINESTORESEVER
KNOWNTOMAN
K I N DA N DA N
Y O T H E R U N
K N O W N L I F E
FORMANDNOW
YO U H AV E T H E
OPPORTUNITY
T O B E A PA R T O F
THISJOURNEY

HUR DET ÄR
ATT ARBETA PÅ
JTI VENTURES
MAY THE FORCE BE
WITH YOU

DO, OR DO NOT.
THERE IS NO TRY

JTI Ventures är ett ungt och snabbt
växande e-handelsföretag med
kontor i Helsingborg. Vi startade
i början av 2016 i ett litet garage
på 20 m2 och idag är vi över 30
anställda som jobbar i en lokal på
1000 kvm. Vi säljer produkter hos
flera av Sveriges största nätbutiker
samt från våra egna skräddar
sydda webbutiker. Vårt mål är att
erbjuda bra produkter till bra priser
och att alltid ligga i framkant med
nyheter på marknaden.

Det finns inget vi älskar mer än
nya idéer! Vi uppmuntrar alla
våra anställda att komma med
tankar och idéer oavsett om
det handlar om vilket godis som
borde finnas i lunchrummet eller
om nya produkter. Framgång är
något vi vill nå tillsammans med
våra anställda.
Har du en idé om hur vi kan bli
ännu bättre? Låt höra! De bästa
idéerna belönas med biobiljetter.

PATIENCE YOU MUST
HAVE MY YOUNG PADAWAN
JTI Ventures är ett ungt företag där flera har startat sin karriär efter avslutade
studier. Vi älskar nytänkande individer som är fullproppade med kunskap
och fräscha idéer. Viktigast för oss är inte vilken utbildning du gått eller hur
många poäng du fick på högskoleprovet. På JTI Ventures värdesätter vi
främst personlighet, vilja och ambition.

JTI Ventures välkomnar dig så länge du har ett öppet sinne, är trevlig och
respekterar dina medarbetare. Vi är ett tajt team där alla hjälper varandra.
Vi respekterar även att alla är olika, lägger upp sina arbetsdagar på
olika sätt och har sitt sätt att fokusera på.
Vi är övertygade om att alla gör ett bättre jobb när de får vara sig själva.
Klä dig därför i det som du är bekväm i, om det så är kostym eller ett par
jeans och en t-shirt med en bild på dina katter.

TALK NERDY TO ME
Att vara nörd behöver inte betyda att du skriver fanfiction, kan alla Lasse
Stefanz låtar utantill eller dricker Jolt Cola och klarar quests i Azeroth hela
nätterna. På JTI Ventures tror vi att en nörd har massvis av kunskap och ett
brinnande intresse för ett eller flera ämnen. Vi har allt från data- till textnördar och allas nördighet bidrar till att JTI Ventures växer som företag. Du
behöver alltså inte vara en renodlad WoW-nörd för att jobba hos oss, det
viktigaste är att du är dig själv.

WITH GREAT
POWER COMES GREAT
RESPONSIBILITY
Vi lägger stort ansvar och för
troende hos våra anställda. Det
ger alla möjligheten att kunna
växa både personligt och yrkes
mässigt inom företaget. Vi är
övertygade om att vår framgång
är ett direkt resultat av att vi har
ett tajt och välfungerande team
av anställda. Eftersom att JTI
Ventures är ett ständigt växande
företag är det viktigt att vi alla
arbetar tillsammans för att nå
samma gemensamma mål.

JTI CRIBS –
OFFICE EDITION
Vi vill att du ska tycka att det är
roligt att komma till jobbet. Därför
är det viktigt för oss att du trivs
med dina arbetsuppgifter och dina
kollegor såväl som din arbetsmiljö.
Ta del av vår JTI Playlist på Spotify
eller köa dina egna favoritlåtar.
Pryd ditt skrivbord med din bästa
fan-art, en bild på farmor eller ett
motiverande citat som får dig att
må bra. Din arbetsplats är din!

HUR DET ÄR ATT ARBETA PÅ JTI VENTURES

REMEMBER TO ALWAYS BE YOURSELF.
UNLESS YOU CAN BE BATMAN.
THEN ALWAYS BE BATMAN.

VIKTIGT FÖR OSS:
Din kompetens
Din vilja
Ditt engagemang

LITE MINDRE
VIKTIGT FÖR OSS:

Din utbildning
Dina betyg
Din nivå av nördighet

INTE ALLS
VIKTIGT FÖR OSS:

Din ålder
Ditt ursprung
Om du har ananas på pizzan

MÖT NÅGRA UR

THE JTI CREW

Jimmy
The Boss

Nathalie
Baroness of
Brands

André
Captain of
Cyberspace

Marcus
Duke of Digits

Maria
Wizard of Words

Mattias
Sultan of
Sales

Anthony
Corporal of
Customer Support

Marco
Warlock of
Warehouse

Malin
President of
Photography

NÖRDIGHETS
TEST!
DU FÅR ETT POÄNG FÖR VARJE PÅSTÅENDE
SOM STÄMMER IN PÅ DIG.
• Du älskar filmcitat
• Du har spenderat minst 300 timmar med att spela
ditt favoritspel
• Din spelkonsol eller din dator är något av det
värdefullaste du äger
• Du blir provocerad av personer som blandar ihop
Star Wars och Star Trek
• Du tycker oftast att boken eller serietidningen är
bättre än filmen
• Du får rysningar av särskrivningar och andra
grammatiska fel
• Du vet innebörden av D&D och D20
• Du samlar på något
• Du associerar dig med minst en av karaktärerna i
The Big Bang Theory
• Du kan prata Klingon, Dothraki eller Elvish

POÄNG 1 – 3 NOOB-NÖRD
POÄNG 4 – 7 NÖRD
POÄNG 8 – 10 NÖRDNESS OVERLOAD

VI SES!

