STILLINGSANNONCE

Scion DTU søger forretningsorienteret projektleder
til acceleratorprogram og ny inkubator
I Scion DTU har vi en ambitiøs vækststrategi, der skal positionere os som den absolut førende
inkubator og accelerator for hardware- og teknologistart-ups i Europa.
Som et led i denne strategi søger vi en ny kollega, der vil få en betydelig rolle i udvikling og
etablering af den nye Scion DTU inkubator og accelerator og herunder tage ansvar for og
drive et nyt projekt, der skal identificere og udvikle muligheder, teknologier og idéer hos små
og mellemstore virksomheder og udvikle dem til nye forretningsområder.
Har du tidligere skabt resultater og synlighed med din indsats og dine projekter, og har du lyst til
at være medspiller i Scion DTU, så er du måske vores nye forretningsudvikler og projektleder?
Ansvarsområder
Som forretningsudvikler bliver du en vigtig del i udviklingen og etableringen af Scion DTU’s
nye inkubator for hardware- og teknologistart-ups. Som et led i dette får du selvstændigt
ansvar for projektet Inside Out. Inside Out er et produkt- og forretningsudviklingsforløb, hvor
ideer, teknologier og koncepter fra små og mellemstore hardware- og produktionsvirksomheder bliver formet til et ”spin out”. Som spin outs vil projekterne have arbejdsplads i den nye
Scion DTU inkubator og deltage i et acceleratorforløb, hvor prototyper og forretningsplaner
videreudvikles.
Som forretningsudvikler og projektleder af Inside Out bliver du ansvarlig for:
• At deltage i udvikling og etablering af Scion DTU’s nye hardware inkubator
• At drive og lede spin out projektet Inside Out, herunder at identificere SMV partnere samt
screene og udvælge de deltagende projekter
• At udvikle, tilrettelægge og gennemføre et udviklings-, trænings- og mentorforløb og at
opsamle, dokumentere og formidle ”best practice” omkring spin outs
• At indgå i Scion DTU Innovationsteamet og supportere de øvrige aktiviteter og projekter
i afdelingen

Hvad tilbyder vi dig?
Vi tilbyder dig en spændende hverdag i en dynamisk
organisation – og du får ca. 50 energiske og dygtige
kolleger med i købet. Hos Scion DTU har vi stor respekt
for hinanden, og kvalitet og faglig stolthed er altid i
fokus. Vi tager det hele menneske alvorligt og har en
uformel omgangstone. Stillingen er placeret i afdelingen Innovation med i alt 10 medarbejdere.
Kontakt os
Rekrutteringsprocessen foregår i samarbejde med
Brinch & Partners. Hvis du vil vide mere om stillingen
og Scion DTU, er du velkommen til at kontakte
Partner Martin Bo Sørensen på +45 27847406.
Derudover kan du læse mere på www.sciondtu.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV
mærket ”11.627 Projektleder” snarest via e-mail:
mail@brinchpartners.dk.
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Som person er du
• Udadvendt, opsøgende og netværksskabende
• Struktureret, resultatorienteret og kan arbejde både selvstændigt og eksekvere på egne
opgaver
• En teamplayer der samarbejder, inddrager, involverer og sparrer med projektdeltagere og
kolleger og sikrer kommunikationen omkring opgaver, fremdrift og resultater
• Proaktiv, energisk og med lyst til at gøre en forskel
Dine kvalifikationer
• Du har en stærk forretningsmæssig forståelse og en indsigt og interesse for nye teknologier
• Du har en videregående uddannelse og eksempelvis en teknisk eller kommerciel baggrund
kombineret med praktisk projektledererfaring
• Du har direkte erfaring fra arbejde og/eller samarbejde med større virksomheder og kender
til deres arbejds- og beslutningsprocesser
• Du har erfaring med forretningsudvikling på både strategisk og operationelt niveau og 		
erfaring fra start-up miljøet – eksempelvis fra egen start-up virksomhed
• Du behersker engelsk, både mundtligt og skriftligt, og har gerne international erfaring

Hvem er Scion DTU?
Forskerparken Scion DTU arbejder med et bredt felt af
virksomheder lige fra tidligere iværksættere til mere modne
SMV’er. Det er vores ambition at gå forrest i udviklingen af
innovative løsninger, som fastholder Danmark som anerkendt industriland og bygger bro mellem etablerede virksomheder, iværksættere og DTU. Løsningerne skal skabe
vækst, nye forretningsmuligheder, nye virksomheder samt
øge eksporten. Du vil komme til at arbejde med ambitiøse
kolleger i et spændende miljø, hvor iværksættere, universitet
og forskere og venturekapital bor og arbejder sammen.

sciondtu.dk

