
	 	 	
	

	

Projekt-	och	processledare	till	BioInnovation		
Nu söker vi till programkontoret för BioInnovation ännu en stark ledare. Som projekt- och 
processledare har du ansvar för det systematiska lärandet och för att utveckla nya samarbetsformer. 

Vår organisation drivs i en stark entreprenöriell anda med högt engagemang hos deltagarna i 
organisationen och hos våra intressenter.  

 

Missionen för BioInnovation är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den 
svenska biobaserade sektorn.  

De övergripande målen för programmet är: 
• Nya biobaserade material, produkter och tjänster 
• Skapa förutsättningar för politiker och myndigheter att ta beslut som stödjer övergången till 

bioekonomi 
• Skapa nya samarbetsformer 
• Skapa systematiskt lärande 

Programmet Bioinnovation startade i augusti 2014 och har finansiering från bland andra Vinnova, 
Formas och Energimyndigheten. Budgeten är 100 MSEK per år, varav hälften är offentliga bidrag och 
bakom programmet står 60 intressenter. 

Huvudsakliga	ansvarsområden	
Ett viktigt uppdrag är att bidra med hur vi kan öka den ”kollektiva innovationsförmågan” som uppstår i 
de olika projekten bland annat genom att du särskilt ansvarar för etablering av nya samverkansformer, 
arrangerar mötesplatser och implementerar digitala verktyg som stödjer våra arbetsprocesser. Det är 
viktigt att du överför kunskaper och erfarenheter mellan olika projekt och utvecklar projektstrukturen 
för befintliga och framtida projekt.  

Ansvaret innebär att du tillsammans med programchefen och andra intressenter definierar, utvecklar 
och operationaliserar arbetsprocesser som säkerställer effektiv kunskapsdelning och systematiskt 
lärande i alla nivåer och för alla programmets målgrupper. Arbetet innebär bland annat att säkerställa, 
upprätta och uppdatera dokumentation och mallar samt förankring av processerna i våra olika 
instanser och hos samverkande myndigheter samt mot våra projekt.  

Du ansvarar också för att projektleda uppsättning av digital lärmiljö samt agera beställare mot externa 
leverantörer.  

Du kommer bland annat att driva och facilitera workshops, analysera arbetsprocesser och 
utbildningsbehov, sätta upp och administrera digitala lärmiljöer och utveckla och implementera nya 
lärmiljöer. 

  

Våra innovationsprojekt  

Du ansvarar för en övergripande koordinering av våra Innovationsprojekt både vad det gäller 
etableringen av nya och pågående innovationsprojekt. Du tar fram och förädlar mallar som stödjer och 
säkerställer den långsiktiga kvaliteten och utfallen i projekten. Det är ditt ansvar att se till att vi har en 
struktur för våra Innovationsprojekt och operativa verktyg för deras genomförande, såsom avtal, 



	 	 	
	
definierad kravställning och implementeringsmodeller. Sannolikt behöver du ta fram en handbok för 
processerna och hur arbetet inom innovationsprojekten går till.  

 

Utbildning/erfarenhet	
Akademisk utbildning, gärna inom IT och/eller pedagogik. 
Erfarenhet av process- och projektledning, gärna av digitala projekt. 
Det är starkt meriterande med erfarenhet av att analysera, designa och utveckla utbildningslösningar i 
digitala kanaler. Det är också meriterande med erfarenhet av kunskapsdelning och digitalt samarbete.   

Digitala	kunskaper	
Mycket goda kunskaper i Office paketet. 
Meriterande med erfarenhet av lärportaler och/eller knowledgesharing plattformar (såsom sharepoint). 

Språkkunskper	 	
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. 

Personliga	egenskaper	
BioInnovation är en liten organisation som drivs i en entreprenöriell anda. Det är därför viktigt att du är 
beredd att hugga i där det behövs och att du är ansvarstagande och levererar resultat utifrån 
beslutade mål. Du skall ha förmåga att planera, leda och genomföra överenskomna insatser. Du 
kommer att arbeta både strategiskt och operationellt med mycket varierande arbetsuppgifter. Förmåga 
till samspel och samverkan med övriga programledningen, med aktörer i projekt och processer samt 
med externa samverkansparter är a och o. Det är viktigt att du är stresstålig, är bra på att ta beslut och 
att du har god analytisk förmåga. Det är också viktigt att du är strukturerad men flexibel på samma 
gång. Rätt person får ett roligt jobb med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka sina 
arbetsuppgifter. Vi tror att du drivs av nyfikenhet och ett stort utvecklingsintresse. 

 

Projektanställningens	omfattning	
Projektanställningen är ett år och kan komma att övergå till en fastanställning därefter. 
Projektanställningen beräknas till mellan 50-100% av en fulltidstjänst och kan anpassas efter 
kandidatens förutsättningar, exempelvis andra uppdrag.  

 

Annat	
Bifoga ett följebrev där du beskriver hur du har arbetat med projektledning och andra uppdrag av 
intresse, vad som lockar dig samt vad du kan tillföra i tjänsten. Ange hur många procent av en 
heltidstjänst som du kan arbeta för BioInnovation. 

Sista ansökningsdag är den 3 april. 

Sänd din ansökan till susanna.winzenburg@bioinnovation.se 

 

Tillträde	
Så snart som möjligt.  


