
	  

IMCG SÖKER PERSONAL 

Nya kunder och stora projekt gör att vi söker tre nya kollegor till vårt team.  

	  

På IMCG blir du en del av ett växande företag. IMCG:s personal är bolagets viktigaste resurs. Därför är det angeläget 
för oss att skapa en bra arbetsplats där innovation, kreativitet och personlig utveckling är kärnvärden. 
 
Utbildning/anställningsform/omfattning/tjänstgöringsort 
För samtliga tjänster krävs adekvat akademisk utbildning eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt minst 
fem års arbetslivserfarenhet inom nämnt tjänsteområde. Anställningarna är tillsvidare med en provanställning om 6 
månader. Heltid. Tjänsterna är placerade i Göteborg. 
 
Ansökan:   
Maila din ansökan senast 2014-08-10 till: anna-karin.dahlin@imcg.se  
Bifoga din cv tillsammans med ett personligt brev. 
Tillträde: oktober 2014 
För frågor kontakta: Magnus Andersson, magnus.andersson@imcg.se 

	  

Strategisk kommunikatör: 
I rollen som strategisk kommunikatör kommer du främst att arbeta i våra internationella projekt, varpå du måste 
kunna kommunicera flytande på både engelska och svenska. Du vet vad en nyhet är och rör dig fritt i allt från 
forskningskommunikation och traditionell pr med pressmeddelanden och pressbearbetning till mer kreativa 
marknadsinsatser och kampanjer. Du är idérik, lägger strategier, gör kommunikationsplaner och arbetar obehindrat 
med Wordpress och de stora sociala mediekanalerna. Du har kunskap inom grafisk formgivning och bildhantering. Du 
är trygg i din yrkesroll och driver med van hand arbetet snabbt framåt.  

Innovation Manager: 
Du är en erfaren Innovation Manager inom stadsutvecklingsprojekt som med en självklarhet tar på dig det yttersta 
ansvaret för att leverera IMCGs höga kvalitet. Du är en genomförare med en analytisk förmåga, kan identifiera risker, 
behov och möjligheter och utifrån det föreslå och verkställa effektiva insatser. Du tycker om att leda större 
internationella konsortier och har en positiv attityd. Du resursplanerar budget och projektpersonal för att förverkliga 
kundernas och våra visioner. Du är noggrann, strukturerad och har en drivkraft att föra projekt framåt samt har ett 
affärsmässigt förhållningssätt till utvecklingen i samarbetet. I rollen ingår införsäljning av innovationer samt projekt 
och vi tror att du har ett stort kontaktnät. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.	  
	  
 

 

Projektledare inom Horisont 2020 
Vi söker en rutinerad projektledare som kommer att arbeta med aktiviteter inom EU-programmet Horisont 2020.   
Du har lång erfarenhet av innovationsprocesser, EU-ansökningar och uppbyggnad av internationella EU-projekt.  
Du leder och driver komplexa grupperingar och ansvarar för leveranser. Du har full förståelse för impact, 
nyttiggörande och tillväxt kopplat till ett projekt inom Horisont 2020. Som projektledare på IMCG är du mycket skicklig i 
allt från införsäljning av uppdrag, själva ansökningsförfarandet till byggandet av konsortier och kontraktsförhandling. I 
tjänsten ingår avancerat ansökningsarbete varpå du kommunicerar felfritt på engelska och svenska. Ytterligare 
europeiska språk är meriterande.  


