Brinner du för utveckling,
innovation och tillväxt? Ansök nu!
Innovation är avgörande för att skapa nya och nyttiga värden. Alla verksamheter behöver utveckla sin
innovationsförmåga med målet att arbeta proaktivt och systematiskt för att utveckla nya produkter,
tjänster och processer. Innovation är helt enkelt en fråga om utveckling för tillväxt.
Brinner du för att stimulera till och skapa engagemang för förnyelse hos individer, företag och
verksamheter? Motiveras du av att jobba tillsammans med andra för att bidra till nya användarvärden,
tillväxt och samhällsnytta i Skövderegionens företag och verksamheter? Om svaret är ja på båda frågorna
är det dig vi söker! Det är du som ska arbeta som innovationsprocessledare hos Gothia Innovation AB,
företaget som driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park.

VI TROR ATT DU HAR UTBILDNING I ELLER ERFARENHET AV
• Strategiskt och operativt arbete med innovationsledning (gärna inom IT-branschen)
• Omvärldsbevakning samt affärs- och verksamhetsutveckling
• Arbete med att facilitera grupper av medarbetare/verksamheter som vill skapa utveckling tillsammans
• Offentligt finansierade utvecklingsprojekt

HOS OSS FÅR DU
• Jobba med att identifiera behov och utmaningar i företag, organisationer och akademi
• Skapa och genomföra behovsbaserade aktiviteter som utvecklar innovationsledningsförmåga
• Inspirera och leda grupper av aktörer som vill skapa innovation i samverkan
• Möjlighet att arbeta i ett företag med uppdrag att driva och utveckla en innovationsmiljö som bidrar till
långsiktig och uthållig tillväxt i företag och verksamheter

FAKTA

Anställningsform: Tillsvidare. Omfattning: 100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Villkor: Individuell lönesättning. Ansökan: Låter det intressant? Skicka ditt CV och några rader som
beskriver dig som kollega och person till ulf.dackemark@gsp.se senast den 19 januari 2018.

TVEKAR DU? ELLER VILL DU VETA MER?

Om du har frågor eller funderingar om tjänsten är du välkommen att maila eller ringa till Ulf Dackemark,
ulf.dackemark@gsp.se eller 0708-78 77 97.

OM OSS

Gothia Science Park är en öppen innovationsmiljö som rymmer utvecklings- och tillväxtföretag inom
områdena IT och teknik. Tillväxten i innovationsmiljön har varit och är konstant sedan starten 1999.
I dag jobbar mer än 800 personer i ett 80-tal företag i Parken. Varje år har vi fler än 25 000 besökare
som deltar i seminarier, workshops, nätverks- eller kundmöten i vår miljö. Gothia Innovation AB äger
uppdraget att driva och utveckla Gothia Science Park så att idéer, individer och företag kan utveckla och
utvecklas. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Skövde kommun,
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, EU och Vinnova.

