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UMS Skeldar befinner oss nu i expansiv fas där vi lägger in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och produktionen av
våra system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. I tjänsten som
Business Developer med inriktning mot eftermarknad söker vi någon som drivs av att skapa nytt och vill ta taktpinnen i utvecklingen
av en helt ny del av organisationen. Detta är den perfekta rollen för dig som har mycket erfarenhet av denna delen av branschen och
som nu vill använda sig av alla sina kunskaper för att skapa någonting nytt. Som Business Developer på UMS Skeldar kommer du
skapa en viktig del av den kedjan som tar organisationen in i framtiden. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder:
•
•
•
•

En unik möjlighet att vara med och starta upp en helt ny funktion inom ett snabbt växande företag.
En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik
En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden.
En möjlighet att påverka innehållet i din framtida yrkesroll

Arbetsuppgifter:
Då UMS Skeldar på kort tid vunnit ett flertal stora kundkontakt expanderar vi företaget med ett flertal spännande positioner. Denna
tjänst är tänk att lägga hela grunden för vår eftermarknadsorganisation. Då systemet fortfarande är under utveckling och vi står inför
de första stora kundleveranserna så söker vi efter en riktig entreprenör som vill bidra med sin samlade kompetens för att skapa en
av organisationens viktigaste funktioner. I nära samarbete med våra projektledare och vårt managementteam vill vi att denna
positionen kartlägger behoven och skapar den struktur som vi i framtiden kommer att jobba efter. Dina perspektiv kommer att variera
mellan makro och micro vilket initialt kommer att innebära en kombination av strategiskt och operativt arbete. På sikt kommer fler
medarbetare att rekryteras då vi vet vilket krav som ställs på detta område. Du kommer bland annat att:

•
•
•
•
•

Kartlägga vilka behov verksamheten står inför
Utveckla innovativa koncept
Definiera vägval som är viktiga för UMS Skeldars framtid
Arbeta med att realisera visioner
Ha ett nära operativt arbete med kollegor för att förstå och skapa businessmöjligheter

Kravprofil:

•
•
•
•
•
•

Ingenjörsexamen alternativt motsvarande genom arbetslivserfarenhet
Tidigare erfarenhet av ledande befattningar
Erfarenhet av förändringsledning från tex omorganisering eller uppbyggnad
Meriterande: Kunskaper inom logistik och inköp samt arbetslivserfarenhet från försvarsmakten
Viktiga egenskaper för denna tjänst är: strategisk, resultatinriktad, självgående och initiativtagande
För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du utöver detta
behärskar tyska i tal och skrift.

Övrigt:
•
•
•
•
•

Arbetsplats: Linköping
Tjänstegöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om du är intresserad av att bli en del av oss, skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero
OBS! På grund av semester kommer vi att kontakta alla relevanta kandidater först i början av augusti!

Interested? – Please contact us, we are looking forward hearing from you soon!
For more information on UMS Skeldar AG, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero.

