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Industriutvecklare
Välkommen att bli vår nya kollega!
IUC Väst AB är en organisation som arbetar med att stödja och utveckla den tillverkande industrin i
Fyrbodal. Detta gör vi genom att arbeta nära företagen med behovsanalyser och rådgivning,
kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och olika utvecklingsprojekt.
IUC Väst ägs av sina medlemsföretag med stöd av EU, Västra Götalandsregionen samt Fyrbodals
kommunalförbund.
Vi söker nu en industriutvecklare gärna med erfarenhet inom hållbarhet och med
erfarenhet av förändringsledning
Vi arbetar med att hjälpa de tillverkande företagen i regionen att få en bild av vilken
utvecklingspotential deras verksamheter har. Det gör vi genom att knyta samman människor från
företag, akademi och offentlig verksamhet i värdefulla nätverk och samarbeten.
Under 2022 kommer vi behöva förstärka organisationen med ytterligare resurser.
Arbetsuppgifter och ansvar
o
o
o
o
o
o

Arbetet innebär att möta företag, lyssna av behov och utmaningar och därefter matcha rätt
insatser och coacha företaget i genomförandet av förändringen.
Ansvar för ett antal av våra medlemsföretag och att marknadsföra och presentera vårt
värdeerbjudande så att vi attraherar nya medlemmar.
Tillsammans med övriga teamet på IUC Väst är du med och skapar projekt och driver dessa
på bästa sätt.
Genom att koordinera, genomföra projektaktiviteter och följa upp dessa inom projekten.
Administrativa uppgifter så som lägesrapportering till ledning, finansiärer och projektets
styrgrupp förekommer.
Vi genomför insiktskapande seminarier, sätter upp nätverk och ordnar utbildningar. Dessa
arbetsuppgifter genomförs av den/de i teamet som har intresse och förutsättningar. Någon i
teamet kommer att leda arbetet och det kan mycket väl vara du.

Önskvärd erfarenhet
o
o
o
o

Högskoleexamen inom till exempel ekonomi, organisation, ingenjörsvetenskap eller
motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri, gärna på småföretag
Kunskaper inom produktionsteknik, automation, LEAN
Erfarenhet från hållbarhetsarbete, socialt, ekonomiskt såväl som miljömässigt med kunskap
om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Tillsammans gör vi resan mot en livskraftig industri.
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Färdigheter och personliga egenskaper
Du är:
o
o
o
o
o
o
o

Prestigelös och drivs av att vara en del av leveransen i ett större sammanhang.
Nyfiken och har ett genuint intresse för människor och teknik.
Driven, kreativ, flexibel och med stark egen initiativförmåga
Kommunikativ och lätt för att tala inför andra
Nätverkare
Strukturerad och får saker gjorda
Samarbetsinriktad

Krav
Körkort
Svenska i tal och skrift på dokumenterad nivå
Vi erbjuder
Ett omväxlande och utåtriktat arbete med många olika typer av företagskontakter inom
tekniksektorn.
Ett arbete som präglas av frihet under ansvar och som består av olika delar i form av att vara
rådgivare, workshopledare och koordinator.
Du är en del i utvecklandet av IUC Väst som kunskapsorganisation med fokus på att tillsammans
med övriga företagsfrämjare och den tillverkande industrin verka för en livskraftig industri.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tills vidare med provanställning 6 månader
Omfattning: Heltid 40h/vecka
Tillträde: snarast
Ansökan
Ansökan skickas till info@iucvast.se
Senaste dag för ansökan: 2022-08-15 (rekrytering sker löpande)
Märkning: Industriutvecklare
Kontakt
Linda Olofsson, ekonomiansvarig, 070-694 47 46
Olle Söderqvist, industriutvecklare 076-213 21 52
Åsa Hasslin, industriutvecklare 073-309 55 20
Thomas Sätmark, vd, 072-250 74 01
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