Innovation Manager med fokus på
automatisering og digitalisering til Odense
Er du vant til at arbejde med innovation og forretningsudvikling? Har du indsigt i de
teknologiske og forretningsmæssige muligheder i anvendelse af robotter, droner og
automatiseringsløsninger i landbrug, fødevarer og bioressourcer? Kan du lide
dialogen med eksisterende og potentielle medlemsvirksomheder? Så kan du være den
profil, vi søger.
Vi søger en ny kollega, som vil blive ansat på vores kontor i Odense, og indgå i vores bioressourceteam, der håndterer en række udviklings- og netværksprojekter inden for den biobaserede økonomi.
Du vil særligt komme til at beskæftige dig med opbygningen af netværk på Fyn, og vil derfor indgå i
dialog med virksomheder, vidensinstitutioner, Erhvervshus Fyn og andre aktører i forlængelse af Food
& Bio Cluster Denmarks aktiviteter nationalt og internationalt.

Vi tilbyder:
•

•
•

Muligheden for at bidrage til udviklingen af en grønnere, biobaseret fremtid gennem
understøttelse af nye produkter, omsætning af viden/idéer til bæredygtige
forretningsmodeller og effektiv procesledelse.
Et team af gode kolleger. Vi er en engageret og forskelligartet flok, som fagligt supplerer
hinanden og skaber resultaterne som et hold
Ansættelse i et inspirerende miljø med udgangspunkt i Food & Bio Cluster Denmarks kontor i
Odense, hvor du vil sidde sammen med en anden af Food & Bio Cluster Denmarks
medarbejdere.

Dine primære opgaver:
•

•
•
•

At understøtte virksomheder i at omsætte ny forskning og gode idéer til forretning hos
virksomheder inden for bioressourceområdet, gerne med et særligt fokus på udnyttelse af
robotter, droner og automatisering.
Indgå i projektledelse og programledelse i nationalt og internationalt støttede projekter,
herunder samarbejdsaftale mellem Business Region Fyn og Food & Bio Cluster Denmark
Rekruttering og servicering af medlemmer i Food & Bio Cluster Denmark
Skriftlig og mundtlig formidling af ny viden og tilbud, herunder kommunikation via LinkedIn
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Din profil:
•
•

•
•
•

En teknisk/naturvidenskabelig uddannelse, gerne på kandidatniveau, eller anden relevant
uddannelsesbaggrund.
Minimum fem års erfaring fra job, der har givet erfaring og indsigt i teknologianvendelse
indenfor fødevare- og bioressourcesektoren. Ideelt specifikke erfaringer med anvendelse af
robotter, droner og automatiseringsløsninger.
Har erfaring med projektudvikling og projektledelse – gerne i en international kontekst
Er nysgerrig og opsøgende i forhold til nye teknologier og løsninger, nye medlemmer og nye
samarbejdspartnere.
Er en holdspiller, der trives et miljø med forskelligartede opgaver og tæt samspil med både
kolleger og samarbejdspartnere.

Yderligere oplysninger
Kontakt Thorkild Qvist Frandsen, Teamleder - Bioressourcer, tlf. 6142 2511, tqf@foodbiocluster.dk.

Ansøgningsfrist
Vi behandler ansøgningerne løbende og ansætter, når vi har fundet det rigtige kandidat. Du ansøger
om stillingen ved at vedhæfte din ansøgning og dit CV på den online formular her
https://podio.com/webforms/22658591/1601387
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Om Food & Bio Cluster Denmark
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget 12 nationale styrkepositioner til at varetage dansk
erhvervsfremme, og Food & Bio Cluster Denmark er sat i verden for at varetage klyngefunktionen
inden for fødevarer og bioressourcer.
Fødevarer og bioressourcer er en vigtig brik i den grønne omstilling, og Food & Bio Cluster Denmark
har som medlemsorganisation en central rolle i at samle store og små virksomheder, forskere og
studerende fra hele værdikæden for at skabe innovation og udvikling inden for styrkepositionen. Via
netværksgrupper, seminarer, konferencer og udviklingsprojekter hjælper vi virksomheder til sammen
at finde løsninger og nye veje – både nationalt og internationalt.
I Food & Bio Cluster Denmark er det medlemmerne, der sætter dagsordenen, og vi har p.t. omkring
340 medlemmer fordelt over hele landet og i hele værdikæden.
www.foodbiocluster.dk

