Jobbeskrivning
Packbridge är ett internationellt förpackningskluster, delvis finansierat av Region Skåne och
etablerat 2011. Vi är ett neutralt och ideellt nätverk som förenar alla intressenter i och runt
hela förpackningsindustrin, dvs producenter, varumärkesägare, leverantörer, forskare och
innovatörer. Vi tror på hållbarhet och samarbete. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i att
dela kunskap.
För att skapa innovationer måste man tänka annorlunda, våga gå ta ett extra steg, utmana
de befintliga, träffa nya människor och vara öppen för nya idéer. Det bästa sättet att driva
kreativitet och nytänk är att koppla ihop människor med olika kunskaper och synsätt.
Packbridge skapar mötesplatser och ger sina medlemmar möjlighet att tänka i nya banor,
utmana sig själva och utveckla sig för framtiden.
Packbridge har sitt huvudkontor i Malmö och verksamheten drivs huvudsakligen utifrån
Skåne, där forskning, innovation och kommunikation finns samt etablerade kluster inom
livsmedel, läkemedel och flera andra relevanta industrier. Packbridge har också verksamhet
nationellt och internationellt och ett väl utvecklat kontaktnät i Sverige liksom över hela
världen. I länder som Japan, Kina och Sydkorea har vi MoU-avtal med flera organisationer
och företag. Packbridge har tilldelats ett bronscertifikat i ”cluster management
excellence” från European Secretariat for Cluster Analysis, ESCA.
Packbridge är en organisation med ett fåtal anställda som uträttar väldigt mycket. Våra
många aktiviteter involverar flera av våra många medlemmar och andra utomstående
organisationer.

Sökes: VD
Tillämpar du ett modernt ledarskap med hög flexibilitet och på en arbetsplats som präglas av
frihet under ansvar? Vill du som ledare vara högst operativ i verksamheten? Vill du arbeta i
en dynamisk organisation som ser medarbetarna som sin viktigaste beståndsdel? Är du
social, utåtriktad och prestigelös? Älskar du att skapa affärsmöjligheter och att sprida
kunskap? Vill du bidra till att skapa innovationer, mötesplatser och värde för våra
medlemmar? Då är detta rätt uppdrag för dig.
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Till uppdraget som VD för Packbridge söker vi dig som:
Tillämpar ett modernt ledarskap med hög flexibilitet
Är utvecklingsinriktad och nytänkande
Har ett utökat nationellt och internationellt nätverk inom både privat och offentlig sektor
Tar Packbridge till nästa nivå på den internationella arenan
Är social, utåtriktad och prestigelös
Älskar att vara operativ i organisationen
Gärna presenterar Packbridge och dess framgångsrika verksamhet på scen
Är flytande på engelska, både muntligt och skriftligt
Har förståelse för både akademi/forskning och praktik
Har förmåga att se möjligheter och skapa förändring över organisationsgränser
Har förmåga att agera och samarbeta inom både den offentliga sfären och näringslivet
Är noggrann och punktlig
Är en multitasker
Tycker om en arbetsplats som präglas av frihet under ansvar
Ser medarbetarna som sin viktigaste beståndsdel och har förmåga att leda ett team med
olika kompetenser och personligheter
Vi erbjuder:
En väldigt rolig och stimulerande arbetsplats med högt i tak
Positiva, kompetenta, hjälpsamma och trevliga arbetskamrater
En VD roll i ett litet, högambitiöst team
En platt och prestigelös organisation där alla hjälps åt
En arbetsplats där vi kommunicerar på engelska, både internt och externt
Tillgång till och deltagande i ett enormt spännande och expansivt nätverk
Din bakgrund:
Du har förmodligen arbetat 2-5 år inom förpackningsbranschen och har därmed
grundläggande branschkunskap. Rollen kräver ingen expertis inom något specifikt område
eftersom branschen är bred och under konstant förändring.
Du har erfarenhet av och älskar att sälja.
Du är bra på att komma till avslut i affärer.
Du har kunskap och erfarenhet kring projektfinansiering.
Extra meriterande om du har erfarenhet av att driva företag med allt vad det innebär med
finansiering och administration.
Placeringsort:
Malmö
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Tillträde till tjänsten:
Maj 2018
Kontakta:
Vi behandlar våra ansökningar löpande så skicka in CV och personligt brev så snart som
möjligt till Therese Lindsley, styrelseledamot, therese@nordicpropertygroup.com

