
 
 
Järnvägsklustret i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 med syfte att utveckla Järnvägs-/ 
Tågbranschen med fokus på företagandet i Västmanland och Mälardalen. Detta sker genom att strategiskt 
och taktiskt verka i ”riktningarna” Kompetens, Innovation, Affärer och Samhällsutveckling. Idag har 
föreningen cirka 30 medlemmar och en omsättning på cirka 2 miljoner SEK. Verksamheten finansieras via 
offentliga medel samt serviceavgifter från medlemsföretagen. 

 
 

Verksamhetsledare med affärssinne till Järnvägsklustret 
      
 

Nu söker Järnvägsklustret efter en ny Verksamhetsledare, som ska fortsätta 
utvecklingen av Järnvägsklustret och vara dess ansikte utåt samt verka för att stärka 
regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi. 
 
Som Verksamhetsledare hos oss är du operativt ansvarig för verksamheten där du till 
din hjälp har administrativa resurser för exempelvis löpande redovisning, hemsida, och 
nyhetsbrev. Arbetet bedrivs även i samverkan med många externa parter i samhället, 
branschen och regionen, bland annat i projektet Smart4You. Ett samverkansprojekt 
mellan regionens identifierade 4 styrkeområden, automation, energi, järnväg samt 
välfärd och hälsa.  
 
Du kommer vidare att leda och ansvara för den dagliga verksamheten i enlighet med 
våra mål där du löpande optimerar verksamhetsplanen i samverkan med styrelsen samt 
leder och utvecklar processer som realiserar olika projektidéer inom 
verksamhetsutveckling för branschen och regionen. Att attrahera nya medlemmar till 
klustret samt att skapa mervärde för existerande medlemsföretag kommer också vara 
på din agenda. Du kommer att vara anställd av Västerås Science Park men med 
rapportering till Järnvägsklustrets styrelse. 

För att lyckas med uppgiften har du en fallenhet för att leda och samverka med olika 

människor där ditt ledarskap engagerar, entusiasmerar och uppmuntrar andra att växa. 

I mötet med andra människor känner du dig trygg och säker med ditt öppna sätt, har lätt 

att skapa både kontakt och förtroende. Du är driven och orienterad mot 

verksamhetsutveckling, men innehar en förståelse för industriellt marknadsarbete och 

ekonomi. 

Vi vill att du har en akademisk examen eller motsvarande erfarenhet och är väl 

förtrogen med att arbeta i projektform med offentlig finansiering. Du har god erfarenhet 

från att skapa samarbete och medverkan mellan aktörer från näringsliv, offentlig sektor 

samt akademi.  

 

Besitter du de här egenskaperna och vill arbeta i en organisation vars mål är att stärka 
vår region som ett ledande centrum för järnvägsteknologi, då hoppas vi att du hör av dig 
till oss för att söka tjänsten! 
 



 
 
På www.jarnvagsklustret.se kan du läsa mer om Järnvägsklustret. Du söker tjänsten genom att skicka ditt 
cv och ansökan till ”apply@grimaldiab.se”. Frågor kan vändas till Märta Grimaldi på 073-684 41 15. 
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 11 mars 2018. 

 

 
 
 

 


