
COOMPANION BLEKINGE SÖKER

Företagsutvecklare
för kooperativt företagande och  

samhällsentreprenörskap

Coompanion Blekinge är företagsfrämjare och lokal utvecklare  
av kooperativt företagande och samhällsentreprenörskap.  

Nu söker vi förstärkning till vårt team för att nå fler människor och  
bidra till att fler företag och samarbeten utvecklas i Blekinge.

Vi söker dig som vill utbilda och rådge grupper inom områdena kooperativt företagande och 
samhällsentreprenörskap. Inom vår verksamhet bygger vi upp nya verktyg och modeller för 
entreprenörskap liksom effektmätning av vilken betydelse det lokala och regionala företagandet 
och föreningslivet har för Blekinge. Vi ser gärna att du har någon av följande kunskaper doku-
menterade genom högskoleexamen: ekonomi, juridik, marknadsföring, hållbarhetsarbete och/
eller pedagogik. Du drivs av att ta fram ny kunskap och förmedla den till andra människor genom 
informationsmaterial, utbildningar och workshops.  Kan du också utveckla och använda digitala 
verktyg, för att genomföra t.ex. utbildningar, så är detta meriterande.  

Som person värdesätter du fakta och har förmåga att göra urval och prioriteringar samt foga 
samman dessa till verktyg för utveckling av entreprenörskap. Att du är lösningsfokuserad och en 
lagspelare är egenskaper som vi värdesätter högt. På Coompanion är det viktigt att alla medarbe-
tare är delaktiga i utformande av verksamheten och våra erbjudanden. I arbetet ingår att bidra till 
synlighet genom att nätverka men också genom att t.ex. uppdatera vår kommunikation i sociala 
medier. Du kommer att arbeta i ett team med andra företagsutvecklare som leds av en verksam-
hetsledare. 

Som kunskapsstöd i ditt arbete har du kollegor inom hela Coompanions verksamhet. Vi finns 
på 25 orter i Sverige och vår kärnkompetens är kooperativt företagande och utveckling av lokalt 
och regionalt entreprenörskap. I vårt erbjudande ingår kostnadsfri rådgivning till grupper som 
vill starta företag tillsammans. Coompanion Blekinge har sitt kontor på NetPort Science Park i 
Karlshamn, i ditt jobb kommer du att arrangera och delta i möten och utbildningar i hela Blekinge. 
Coompanion arbetar med Agenda 2030 och FNs 17 hållbarhetsmål vilket finns implementerat i 
våra verktyg för rådgivning och affärsutveckling.  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, Coompanion följer kollektivavtal och personal-
policy för anställningar.  Välkommen att skicka en presentation av dig själv tillsammans med CV 
senast den 30 april 2021 (har du frågor om tjänsten går det också bra att ställa dessa) till: Louise 
Sandholm Lindell, verksamhetsledare Coompanion Blekinge, louise.sandholm-lindell@coompa-
nion.se  / telefon: 073-429 21 65.


