
 

 

 

 

 

 

Center of Innovation, COI är en ideell förening som har Näringslivsuppdraget i Vårgårda. Genom god 
service och samarbete mellan Näringsliv och kommun har vi idag Sveriges bästa näringslivsklimat. 
 
Center of Innovation Vårgårda söker nu en näringslivsutvecklare med ansvar för Näringslivsfrågor.  Vi 
letar efter dig som brinner för näringslivsfrågor och som vill bidra till Vårgårdas fortsatta positiva 
utveckling.  
 
Dina arbetsuppgifter 
I rollen som näringslivsutvecklare arbetar du med att främja samarbetet mellan näringslivet och 
Vårgårda kommun. I dina arbetsuppgifter samordnar du och agerar rådgivare till nya samt befintliga 
företag samtidigt som företagsbesök är en naturlig del i arbetet. Att skapa stolthet för det lokala 
näringslivet och att arrangera inspirationsevent, dialogmöten och nätverksaktiviteter med både 
samarbetspartners och på egen hand är självklara delar av arbetet. Du kommer att arbeta med 
samverkan och kompetensförsörjning mellan skola och arbetsliv. Du kommer att analysera, utvärdera 
och kommunicera information som berör näringslivet samt kommunicera med lokala pressen. 

För dig är relationsskapande centralt och du har en naturlig förmåga att skapa goda och långsiktiga 
relationer. I din roll som näringslivsutvecklare kommer du arbeta operativt och strategiskt för att 
främja ett gott företagsklimat, erbjuda god service till våra lokala företag och bidra till ökad tillväxt. 
Vidare ansvarar du för att utveckla processer, stärka relationer och att skapa förutsättningar för att 
näringslivet i Vårgårda ska fortsätta växa och utvecklas. Du jobbar i nära samarbete med flera delar av 
Vårgårda kommun så som samhällsbyggnadskontoret och arbetsmarknadsenheten. 

 
  
Din profil 
I rollen som näringslivsutvecklare i Vårgårda ser vi att du som söker är social, lyhörd och engagerad. Du 
arbetar strukturerat och långsiktigt och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Du förstår 
vikten av god service och hög tillgänglighet. Som person besitter du god förmåga att samla 
information, analysera och att utvärdera på ett strukturerat sätt. 

  
Kvalifikationer 
Det är viktigt att du har kunskap och förståelse för utvecklingsarbete och för kommunala processer. Du 
har förmåga att sätta dig in i de dagliga utmaningar företag står inför för att på ett förtroendegivande 
och prestigelöst sätt tillmötesgå och stötta. Kunskap och erfarenhet om näringslivsfrågor och 



företagande har du skaffat dig genom relevant utbildning, arbetslivserfarenhet, arbete med 
företagsrådgivning och/eller genom drivit eget företag. Erfarenhet av samhällsbyggnads- och 
exploateringsprocesser är meriterande. 
  
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både i svenska och engelska. B- körkort är ett krav 
då det ingår resor, främst i kommunen, i din tjänst. 

 

Vi erbjuder dig 
Som ansvarig för näringslivsfrågor och i rollen som näringslivutvecklare kommer du ha en central roll 
till den fortsatta utvecklingen och tillväxten i Vårgårda. Vi är en spännande framtid tillmötes och vi 
hoppas nu att du vill vara en del av vår resa framåt! 
 
Sista ansökningsdag är den 31 maj men vi arbetar med löpande urval så tveka inte att visa intresse för 
tjänsten redan idag. Läs gärna mer på www.coi.se och skicka ansökan till: ansokan@coi.se.  

 

http://www.coi.se/

