IUC Sjuhärad söker en företagsutvecklare!
Vill du hjälpa företagen i Sjuhärad att utvecklas? Välkommen till IUC!
Vi på IUC bidrar sedan 1999 till förnyelse och stärkt konkurrenskraft hos Sjuhärads teknik- och industriföretag och vårt övergripande mål är
livskraftig industri över tid. Vi skapar nytta genom nätverk, utvecklingsprojekt och offentliga uppdrag riktade till vår målgrupp. Många av
de företag vi arbetar för och med har hög teknisk kompetens och i vissa fall tillhör de den absoluta spetsen inom sin bransch. Vi känner
starkt för våra ledord Värde, Framåt, Energi. Vi har vårt kontor på Textile Fashion Center i centrala Borås.
IUC Sjuhärad ägs av 45 företag och ingår i det nationella nätverket IUC Sverige.
Läs gärna mer på www.iuc-sjuharad.se.

Vad gör en företagsutvecklare hos oss?
Arbetet innebär i stora drag att utföra behovsanalyser på företag och ge förslag på vägar att komma
vidare, samt coacha företagen i ett genomförande av förändringar. Arbetet innebär också att
tillsammans med övriga teamet på IUC skapa projekt och driva dessa på bästa sätt.
Vi önskar följande egenskaper
•
•
•
•
•

Du har kunskap om och förståelse för industriella frågor och företagsutveckling.
Du har förmåga att själv och tillsammans med företagen skapa förutsättningar för företagens
utveckling.
Du har initiativförmåga och kreativitet för din egen och teamets utveckling.
Du har eller har haft någon form av ledaransvar och en vana att arbeta i projekt.
Du har en nyfikenhet och ett genuint intresse för människor och teknik.

Det vi erbjuder rätt person är
•
•
•
•
•

En plats i en dynamisk värld där våra aktiviteter, uppdrag och projekt förändras med tiden
samtidigt som industrinyttan består.
En plats där allas insats är lika viktig för att åstadkomma verkliga effekter hos företagen.
Ett omväxlande och utåtriktat arbete med många olika typer av företag och organisationer
inom olika branscher.
Ett arbete som präglas av frihet under ansvar och som består av olika roller i form av
rådgivare, coach, facilitator och projektledare inom olika områden.
En arbetsplats i en kreativ och inspirerande fysisk miljö.

Kort och gott – ett riktigt roligt och utvecklande arbete!
Det praktiska
Vi utgår från en heltidstjänst och du får en fast månadslön enligt överenskommelse.
Du har körkort och tillgång till egen bil.
Vi tror på träning och hälsa och ger därför bidrag till detta.
Vi är anslutna till Teknikföretagens kollektivavtal.
Välkommen att skicka din ansökan till vd Jan Andersson på jan.andersson@iuc-sjuharad.se
senast 30/11 2018. Vid frågor och funderingar ringer du Jan på 0702-75 23 75.

