Driven projektledare sökes för arbete i en internationell och omväxlande
miljö, Stockholm
Swecare är halvstatlig stiftelse vars mål är ökad export och internationalisering av svensk hälso- och
sjukvård och life science. Stiftelsen har ett hundratal medlemmar inom hälso- och sjukvårds-/life
science-sektorn i Sverige. Swecare fungerar som en dörröppnare för företag och organisationer som
letar efter officiella kontakter, affärskontakter eller samarbetspartners.
Vi har ett litet men effektivt kansli som håller högt tempo och genomför ett stort antal aktiviteter
årligen. Vi bistår svenska departement och myndigheter i deras internationella verksamhet,
arrangerar delegationer utomlands, tar emot utländska delegationer på besök i Sverige och erbjuder
seminarier och nätverksmöjligheter för svenska aktörer. Två aktuella fokusområden är
digitalisering/e-hälsa och åldrande och hälsa. Viktiga marknader är bl a Indien, Kina, MENA, Afrika
söder om Sahara, Norden och Ryssland, men både geografiska och tematiska områden styrs också av
efterfrågan från politiskt håll, våra medlemmar och intresse från utlandet.
I gränssnittet mellan offentlig och privat sektor och med en stark koppling till forskning och akademi
är det en dynamisk och spännande miljö, där vi arbetar hårt för att sätta svenska aktörer och deras
lösningar på kartan internationellt.
Swecare söker nu en projektledare till sitt kansli i Stockholm. I uppgifterna ingår att arrangera
seminarier och möten, planera och genomföra delegationsresor, projekt och övriga aktiviteter, i
Sverige och utomlands.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av projektledning inom offentlig eller privat sektor, gärna
med erfarenhet av hälso- och sjukvårdsbranschen. För att trivas i den här rollen är du
handlingskraftig, tar stort eget ansvar för ditt arbete och har förmågan att prioritera mellan
arbetsuppgifter. Du är en social och serviceinriktad person som är van att leverera underlag, både
muntligen och skriftligen. Du är positiv och har lätt för att samarbeta både inom den egna
organisationen och med alla våra medlemmar och partners. Flexibilitet och god förmåga att bygga
relationer är viktiga egenskaper. Slutligen behöver du även vara bekväm med att arbeta på engelska
pga. arbetets internationella karaktär.
Vi tror att du har en akademisk utbildning och 2-5 års arbetslivserfarenhet. Du har internationell
erfarenhet från studier eller arbete. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och
engelska. Du behärskar Officepaketets olika delar. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina
personliga egenskaper.
Vi söker dig som har:







Akademisk utbildning
2-5 års arbetslivserfarenhet
Stor förståelse för hur det svenska offentliga systemet fungerar
Goda kontakter eller erfarenhet av arbete i näringslivet
Erfarenhet av projektledning
Internationell erfarenhet



Engelska flytande i tal och skrift

Meriterande:






Erfarenhet av sjukvård/äldrevård/medtech
Erfarenhet av arbete med info- och kommunikation
Erfarenhet av exportfrämjande arbete
Erfarenhet av affärsutveckling
Ytterligare språkkunskaper

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med start i
augusti/september. Placeringsort är Stockholm. Sista ansökningsdag 14 augusti 2016.

Är du intresserad?
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan och CV till info@swecare.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag!
Kontaktperson: Maria Helling, Vd Swecare, Tel 08 406 75 53
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer
annonser och rekryteringstjänster.

