
COOMPANION BLEKINGE SÖKER

Företagsutvecklare  
till nyskapande projekt om företagsöverlåtelser 

I augusti startar en satsning i Blekinge vilken ska underlätta för  
medarbetare att förvärva företaget vid en överlåtelse. Projektet har  

som mål att bygga upp en modell som tydliggör hur ett företagsförvärv till 
medarbetare går till – och göra Blekinge till en region där antalet  

företagsförvärv till medarbetare ökar långsiktigt. Projektet har initierats  
för att se till att företag vilka står inför t.ex. en generationsväxling,  

stannar i Blekinge och drivs vidare för ökad regional tillväxt.

Din roll som företagsutvecklare är att ta kontakt med företag och företagsägare i Blekinge, lyssna 
av nuläge och föra dialog kring möjligheter till överlåtelser/försäljning av företag till medarbetare. Du 
kommer också att kontakta och möta företagsfrämjande organisationer, banker, företagsmäklare och 
revisionsbyråer – organisationer vilka alla fyller en viktig roll vid en företagsöverlåtelse. 

Vi söker dig som har erfarenhet av entreprenörskap och som har ett stort kontaktnät inom Blekinges 
företagsliv. Det är möjligt att du idag driver företag i Blekinge, eller har gjort det tidigare. Du är social, 
drivs av att skapa kontakter och föra dialog med människor i organisationer och företag. Projektet har 
tydliga mål vilka ska uppnås före projektets avslut, ett av dessa är att ta fram och dokumentera en  
modell för hur företagsöverlåtselse till medarbetare kan gå till. För att lyckas med uppdraget behöver 
du vara kommunikativ, ha lätt för att delta i och skapa goda samarbeten samt ha förmåga att prioritera 
viktiga delar och foga samman dessa till en tydlig helhet. Att inge förtroende och vara lösnings- 
fokuserad är egenskaper som vi värdesätter högt.  

Som stöd i ditt arbete har du kollegor inom Coompanion – vi är företagsfrämjaren för människor som 
vill starta och driva företag tillsammans. Vår kärnkompetens är kooperativt företagande och utveckling 
av lokalt och regionalt entreprenörskap. Vi har vårt kontor på NetPort Science Park i Karlshamn, men i 
ditt uppdrag kommer du att arrangera och delta i möten och utbildningar i hela Blekinge.  

Vi ser gärna att du kan börja din anställning som är på 50 % i starten av augusti. Du kommer att 
vara visstidsanställd t.o.m. den 31 december 2022. Coompanion följer kollektivavtal och personalpolicy 
för anställningar.  

Projektet drivs av Coompanion Blekinge i samarbete med Region Blekinge, ALMI Företagspartner, 
Företagarna Syd, Svensk Företagsförmedling och Blekinge Tekniska Högskola. Huvudfinansiärer är  
Tillväxtverket/ Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Blekinge.  
Coompanion Blekinge är projektägare med ansvar för genomförandet.       

Välkommen att skicka en presentation av dig själv tillsammans med CV senast den 20 juli 2020. 
Har du frågor om projektet och tjänsten går det också bra att ta kontakt:
Louise Sandholm Lindell, verksamhetledare Coompanion Blekinge
louise.sandholm-lindell@coompanion.se telefon: 073-429 21 65. 


