E-planta söker VD
Vill du bli vår nästa ambassadör?
Din roll blir att representera, marknadsföra samt stärka varumärket E-planta. VD ska vara ansiktet utåt, kommunicera E-plantornas fördelar och skapa
förtroendefulla relationer med kunder, samarbetsorganisationer, medlemmar och media.
En annan viktig del i uppdraget är att leda produktutvecklingen och de projekt som ska resultera i fler producerade och sålda E-plantor. Detta arbete
sker i nära samarbete med experter från både den professionella gröna sidan och fritidsodlare.
Du har ett helhetsansvar för verksamheten, ekonomi och personal. Som VD
rapporterar du till styrelsen och tillsammans utvecklar ni verksamheten och
medlemsorganisationen framåt.
Tjänsten är heltid med önskat tillträdesdatum 2021-05-01.
Din profil
Du bidrar med handlingskraft, positiv energi och nyfikenhet. Mål utmanar
dig att nå resultat och att hitta nya lösningar i samarbete med andra. Som
van projektledare är du strukturerad, håller ordning på dokumentation, följer upp planerade åtgärder och har lätt för att ta beslut. Du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med marknadsföring och vet hur man bygger och
utvecklar ett trovärdigt varumärke.
Växter är ett stort intresse och din tidigare erfarenhet av växtanvändning
eller produktion, gör att du kan bedöma nya tänkbara E-plantor.
Du har relevant universitetsutbildning inom trädgård och behärskar såväl
svenska som engelska i tal och skrift. Att växla fokus mellan det övergripande och detaljerna gör att jobbet känns intressant för dig.
Krav på B-körkort och egen bil.
Har du frågor om tjänsten?
Ring Jörgen A Warpman, styrelsens ordförande, 070-590 53 03.
Ansök
Maila din ansökan till jorgen@stangby.nu senast 8 januari 2021.

E-planta ekonomisk förening är en medlemsorganisation som består av 21
plantskolor från Skåne i söder till Mälardalen i norr.
Organisationens viktigaste uppgifter är att produktutveckla, testodla och
marknadsföra svenskodlade E-plantor mot både grönsektorn och privatkonsumenter. Föreningen driver projekt och har samarbete med flera olika aktörer inom den gröna branschen för att förbättra och utveckla växter som
passar det svenska klimatet. Kansliet är i nuläget placerat i Helsingborg.

