
 

 

IUC Syd söker för verksamheten Industrins hus en 
Teknisk affärsutvecklare 

 
Industrins hus: En verksamhet inom IUC Syd. Industrins hus är en fysisk mötesplats och 
testmiljö för skånsk tillverkningsindustri. I lokalerna i Lund finns utrustning anpassad för att 
företag och forskare ska kunna samverka och arbeta med snabb prototypframtagning 
samt simulera produktions- och produktutveckling. Utrustningen och nätverket runt 
Industrins hus kan nyttjas i alla delar av innovationsprocessen och anpassas kontinuerligt 
efter användarnas behov. 
 
Verksamhetsidé: Genom analys och den fysiska platsen samt nätverk hjälper vi 
tillverkningsföretag att utveckla och kommersialisera sina utmaningar och innovationer. 
Industrins hus finns i Lund och kommer nu att expandera verksamheten genom bildandet 
av ett fysiskt Industrins Hus. Där igenom behöver organisationen förstärkas med en teknisk 
affärsutvecklare som ska ta hand om och driva innehållet i den fysiska miljön. 
  
Tjänsten som teknisk affärsutvecklare 
Som teknisk affärsutvecklare hos oss kommer du att ha ett tekniskt ansvar för innehållet i 
den fysiska platsen och vara med och bygga upp verksamheten samt ta fram och paketera 
erbjudanden till målgruppen intressanta och innovativa industriföretag. Våra 
samarbetspartners experter och universitetet levererar insatser som möjliggör utveckling 
och med hjälp av olika projekt, EU-stöd och kundernas egna insatser skapar en snabbare 
och mer hållbar tillväxt i företagen. Det är viktigt att du känner dig bekväm med den 
teknologi vi tillhandahåller så att du är säker i din roll och kan verkställa identifierade behov 
från företagen och sätta samman rätt konstellationer för arbetet. Du kommer att arbeta 
självständigt och du har en stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Du blir 
”spindeln i nätet” och kommer att involveras i många av uppdragsgivarnas utmaningar och 
prioriterade projekt. Din roll kommer bli att på plats i den fysiska miljön vara den operativt 
sammanhållande länken för uppdragen mellan näringsliv, det offentliga och universitetet.  

 
Kravprofil 
 

 Erfarenhet av teknikutveckling och affärsutveckling 
 Akademisk utbildning, helst med en teknisk inriktning 
 Driven, självgående och resultatorienterad 
 Trygg att diskutera med beslutsfattare 
 Förmåga att koordinera och genomföra aktiviteter 
 Har ett konsultativt arbetssätt och inger stort förtroende hos kund  
 Trivs i en atmosfär där affärer är en självklar del av vardagen 
 Genuint intresse av företagande och affärsutveckling  
 Erfarenhet att genomföra behovsanalyser  
 God erfarenhet och förmåga att skapa och utveckla goda kundrelationer 
 Gillar eget ansvar  

 
  



 

 

 
Personliga egenskaper 

 - Du är intresserad av människor 
 - Du har god samarbetsförmåga  
 - Du är snabbtänkt 
 - Du är tekniskt intresserad 
 - Du har god kommersiell förmåga 
 - Du har ett genuint intresse för entreprenörskap 
 - Du är organiserad, strukturerad och kommunikativ 
 - Du är en problemlösare 

 
 
Kontaktuppgifter för tjänsten: 
Är du intresserad av tjänsten sänder du din ansökan med CV och personligt brev till båda 
nedanstående kontaktpersoner. Tjänsten tillsätts så snart som möjligt och urval och 
intervjuer sker löpande. 
 
Tjänsten är en heltidstjänst med placeringsort Lund och vi tillämpar provanställning om 6 
månader.  
 
Har du specifika frågor om tjänsten och verksamheten Industrins Hus, kontakta Michael 
Herbing, ansvarig för Industrins hus på michael.herbing@iucsyd.se eller 070-673 20 40 
 
Har du frågor om IUC Syd och allmänt om verksamheten, kontakta Joakim Enquist, VD IUC 
Syd på joakim.enquist@iucsyd.se eller 0732-34 51 58 
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