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Affärsutvecklande akademiker som vill bli VD
Bolaget Panda Health är ett potentiellt LEAD-bolag med en affärsidé som bygger på att underlätta
för både vårdgivare och vårdtagare i såväl kommunikation som diagnosticering innan och under
vårdskedet. Bolaget är i ett förstadium till antagning till LEAD, men teamet behöver förstärkas för att
de ska ta det sista klivet in i en antagning.

Panda Health söker en säljinriktad akademiker inom affärsutveckling och bolagsstrategiska
områden, med en ambition och drivkraft att vara med att bygga ett företag inom e-hälsosektorn. Vi
söker dig som på sikt är intresserad av att ta över rollen som VD.

Du
Du behöver ha bra koll på den digitala teknik vi jobbar med och det berättar vi mer om i ett möte.
Hälsodelen förväntar vi oss att du lär dig väl på plats.
Vi vill att du bidrar i att bygga förutsättningarna i den pilot som genomförs. Ett arbete som sker
tillsammans med grundaren Mats Erlandsson och Visiarc AB som utvecklar funktionaliteten.
Vi söker dig som kan bygga affärs-caset runt Panda och starta ett kassaflöde in i företaget,
identifiera affärsmodeller och utveckla dessa.
Vi värdesätter din analytiska förmåga!

Vi
Vi är ett litet bolag som har kommit en bit på väg i vår resa. Vi finns i Linköping, men vår produkt
lever också i andra regioner.
Som ett startup är det extra viktigt för oss att det är rätt person som ansluter sig till vårt team och
som går in i bolaget med rätt förväntningar.
Du behöver vara beredd att acceptera ”entreprenörsvillkor”, vilket innebär en i början måttlig
ersättning som kompletteras med andelar i företaget. Avsikten är ju att det ska bli en riktigt bra affär
även för dig!

Ansökan
Skicka din ansökan till matchning@lead.se med en länk till din LinkedIn-profil eller ett cv och
motivering till varför vi ska träffa dig. Vi vill ha din ansökan senast den 31 juli 2017
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