
   
 
Verksamhetschef till Teknikföretagens Branschgrupper 

 
Är du intresserad av övergripande samhälleliga och strategiska frågor för Sveriges 
företag? Vill du i samverkan med bransch- och intresseorganisationer arbeta för att 
stärka svensk industris konkurrenskraft? 

Din formella titel blir VD för Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, med ett 
brett utbud av tjänster och specialistkompetenser är vi organisationens strategiska 
partner. VD-rollen skiljer sig från en VD-roll i näringslivet, då ansvaret av strategiska 
frågor återfinns hos respektive branschorganisation. 

Våra kunder är ett 30-tal bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn. 
Tillsammans driver vi viktiga frågor från åsikter till beslut och utvecklar 
organisationen inför framtiden. En viktig del av de tjänster vi erbjuder är att 
marknadsföra, utveckla varumärkesplattform och skapa opinion för branschens 
frågor. 

Du ska leda drygt tjugo kompetenta och självständiga medarbetare som driver och utvecklar 
branschorganisationerna genom att erbjuda event, marknadsföring och andra aktiviteter för 
att branschgrupperna skall vara attraktiva och konkurrenskraftiga. 

 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

 
• Omvärldsbevakning samt kontakter med befintliga och presumtiva kunder/samarbetspartners 
• Driva och utveckla Branschgruppernas erbjudande till kunder 
• Samarbeta med Teknikföretagen 
• Aktiviteter, administration och interna kvalitetsfrågor 
• Uppföljning av ekonomi och budget 
• Egna uppdrag som branschansvarig 
• Leda och utveckla dina medarbetare 
• Nätverk och opinion 

 
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete där du får vara med att bygga attraktiva 
tjänster och produkterbjudande som påverkar branscherna i Sverige och att utveckla dina 
medarbetare. 

 
Dina färdigheter och kunskaper 

 
• Du har dokumenterat goda ledaregenskaper 
• Du har examen från en akademisk utbildning, gärna med inriktning inom 

kommunikation/marknadsföring och/eller varumärkesbyggande 
• Du är en förtroendeingivande och kontaktskapande person med kommunikativ förmåga 
• Du är duktig på att organisera dig, att prioritera och att fatta beslut 
• Du är duktig på att uppnå uppsatta mål och har en kreativ ådra för att utveckla produkter 

och tjänster 
• Du inger förtroende och sprider glädje och positiv energi runt dig 

 
Erfarenhet av organisationsvärlden/föreningsvärlden är en merit. Likaså är en merit om du 
har erfarenhet av konsultverksamhet då samtliga medarbetare arbetar på konsultbasis 
gentemot sina respektive uppdragsgivare. 



   
 
Som person är du utåtriktad, social, kreativ och målinriktad med ett eget driv. Du tycker om 
och är duktig på att leda självständiga och välutbildade projektassistenter och 
branschansvariga. 

 
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid vårt kontor vid Östermalmstorg. Vi erbjuder en trevlig 
arbetsmiljö med bra förmåner och med egen träningslokal och lunchrestaurang i huset. 

 
Några resdagar per månad i Sverige kan förekomma, vissa med övernattning. 

I den här rekryteringen samarbetar vi med searchföretaget Henrison. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta: Harald Diesen 
mailadress: harald.diesen@henrison.se 
telefonnummer + 46 (0)8 669 65 55 

 
Låter det intressant? Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 31 
januari 2020 till mejladressen ovan. 
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