PRODUKTUTVECKLARE
Är du intresserad av en roll där du får vara med och stärka vårt arbete med att öka bredden och
förädlingsgraden i vår produktportfölj? I så fall har vi en utmanande och spännande roll för dig!
OM TJÄNSTEN
Som produktutvecklare inom Scandbio är ditt huvudsakliga ansvar att vidareutveckla kärnaffärer samt
nya områden kopplat till dessa. Som produktutvecklare erbjuds du spännande utmaningar i att bygga
dess arbetssätt från grunden, att identifiera den bästa inriktningen för framtida satsningar, samt att
vara en nyckelspelare i arbetet med att kommersialisera dessa satsningar till reella intäkter.
Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen i Sverige och Vapo i Finland. Du kommer att vara placerad
på huvudkontoret i Jönköping och rapporterar till vår markandsföringsansvarige. Det ingår resor i
tjänsten.

DIN ERFARENHET
Du har tidigare erfarenhet av liknade arbetsuppgifter. Du behöver ha strategisk förmåga när det gäller
planering och utveckling, kommersiella intressen när det kommer till att utveckla affärer samt ha ett
naturligt engagemang och intresse i det operativa arbetet.
Rollen som produktutvecklare ställer krav på samarbetsförmåga och initiativtagande. Vi söker en
professionell, nyfiken och förtroendegivande person. Du är prestigelös med en positiv grundsyn och
har ett brinnande engagemang för utveckling av produkter och frågor relaterade till miljö och skogen.
Vi vill att du som söker har en teoretisk utbildning från högskola/universitet inom natur/teknik, ekonomi
eller annan lämplig utbildning. Du behärskar engelska i både tal och skrift.
Som person är du öppen, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad samt har en god social och
kommunikativ förmåga. I gengäld erbjuder vi dig ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans
med trevliga kollegor där du har stort inflytande över din personliga utveckling.

ARBETA PÅ SCANDBIO
På Scandbio jobbar vi med långsiktiga relationer med såväl kunder som anställda. Våra kärnvärden;
närhet, hållbarhet och proaktivitet genomsyrar bolaget och vårt dagliga arbete. Att arbeta hos oss ska
vara engagerande och spännande. Vi månar om vår personal, bl.a genom god arbetsmiljö och
personalförmåner.

ANSÖKAN
Varmt välkommen med din ansökan till career@scandbio.com. Sista ansökningsdag är den 6 oktober,
men eftersom vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att vi får din ansökan så snart som möjligt. Endast
ansökningar inkomna till ovan angivna e-postadress beaktas. Vid frågor om tjänsten kontakta
Marknadsföringsansvarig Tone Johnsen 0702 – 72 18 98.

SCANDBIO
Scandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi
producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande
industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom
färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt
kopplat till både skogsindustrin och energibranschen. Scandbio är Sveriges största företag inom fasta
förädlade trädbränslen med en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 160 anställda fördelade
på kontoret i Jönköping, sex fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Läs mer på www.scandbio.com
I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi
undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

