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LEAD söker en doer med intresse för kompetenser 
 
På LEAD har vi flera olika projekt på gång hela tiden och det finns alltid något att hugga tag i. 
Just nu har vi stort fokus på matchning av resurser till bolagen i vår process och till vårt stora 
event Venture Arena som sker i maj och i november i år.  
 
Vilka är LEAD  
LEAD är en företagsinkubator som jobbar för att de startups som är i vår affärsutvecklingsprocess ska 
bli starka tillväxtbolag. På LEAD är vi totalt 11 personer och vi sitter i både Linköping och Norrköping 
där det också finns rum för dig.  
 
Du kommer att få jobba med uppgifter på LEAD som är fokuserade på matchning. Med matchning 
menar vi att hitta rätt entreprenörer till de idéer som saknar en eldsjäl i spetsen, men också resurser till 
de bolag som behöver förstärkning av olika slag. Du kommer även ingå i en projektgrupp på 6sex 
personer från LEAD och LiU Innovation som leder Venture Arena gemensamt. Syftet med Venture 
Arena är att matcha kompetenser och entreprenörer med idéer och bolag som söker förstärkning. Det 
är Sveriges största matchmakingevent med detta fokus.  
 
Vi söker  
Vi söker en person som är en fena på at t få saker gjorda och som är en sann nätverkare. Du kommer 
att få lära dig om vår matchningsmetod, hitta rätt kandidater och intervjua för specifika roller. I venture 
Arena kommer du att få hugga in där du behövs. Det kan handla om kommunikation, boka in 
pitchande bolag och förbereda dem på de planeringar som ett deltagande innebär eller hitta 
entreprenörer och resurser till våra bolag. Du kommer även att få egna ansvarsområden i 
eventplaneringen och även under själva eventet, men vilka de är bestämmer vi gemensamt.  
 
Dina viktigaste egenskaper är ett intresse för att hitta rätt person till rätt plats, att du är nätverkande 
och nyfiken och har ett öga för både personers egenskaper och drivkrafter. Du behöver vara 
intresserad av att få saker gjorda och att ta ansvar för egna områden.  
 
Vem du är  
Du är antagligen igång med dina studier inom HR eller beteendevetenskap och är intresserad av 
rekrytering och teambyggande. Är du rätt person och med rätt förutsättningar kan rollen bli en 
förlängning och få utökat ansvar i samband med att den som ansvarar för matchning till LEAD-bolag 
och även vår projektledare för Venture Arena ska vara föräldraledig i höst och vinter. Vi hoppas att du 
kan kliva in på visst idsbasis och att du vid en eventuell förlängning är öppen för att diskutera andra 
former av fortsättning. Vi vill att du ska vilja vara på LEAD för att lära dig mer om både startups och ett 
helt nytt sätt att jobba med resurs planering och bemanning. Om du vill är vi redo att ta emot dig nu, 
men vi är flexibla kring startdatum.  
 
Ansök senast den 30 mars genom att maila till louise.lennersten@lead.se har du frågor får du gärna 
ringa på 0722 - 223030 
 


