
  

Projektet Smart Agri genomförs i nära samarbete med: 
 
 
 
 
 

Agroväst är ett utvecklingsbolag med uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart 

lantbruk i Västsverige. Vi bedriver forsknings- och innovationsprogram (FoI) inom sju 

områden: mjölk, kött, mark- och vattenvård, energi, precisionsodling, företagande och 

trädgård. I våra program jobbar vi tillsammans med lantbrukare, branschorganisationer 

och forskare för att initiera, finansiera och säkra ett effektivt och professionellt 

genomförande av olika forsknings- och innovationsprojekt. Vi jobbar även aktivt med att 

skapa mötesplatser och sprida ny kunskap inom branschen. 

Vi söker projektmedarbetare för Smart Agri – ett treårigt projekt 

med syfte att utveckla AgTech-branschen i Västsverige 

Agroväst är koordinator för det västsvenska projektet ”Smart Agri”. Projektet 

omsätter ca 9 miljoner och genomförs i nära samarbete med RISE Research 

Institutes of Sweden AB samt Gothia Innovation AB.  Projekttiden omfattar perioden 

från 2017-09-01 till 2020-12-31. 

Projektet syftar till att utveckla en innovationsplattform och mötesplats som för 

samman kompetens och kunskap inom IT, automation och lantbruk/biologi, och ger 

relevant stöd till små och medelstora teknikföretag vid utveckling och test av nya 

smarta tekniklösningar för en effektiv och hållbar produktion i lantbruk och 

efterföljande förädlingsled. 

Som projektmedarbetare bör du ha förmåga och kunskap att jobba med 

innovationsledning. Du har uppdraget att osjälviskt och inkluderande stödja 

utveckling och innovation bland de deltagande företagen. Det kan t ex vara genom att 

arrangera nätverksträffar, leda workshops och möten, skriva projektplaner och 

ansökningar om medel för FoI-projekt samt coacha företaget i ett genomförande. Du 

kommer att arbeta i ett team tillsammans med en processledare med god kunskap 

om branschen, samt en erfaren projektekonom och en kommunikatör på deltid. I 

projektteamet finns även resurser ifrån oss tre samarbetspartners. 

Du ska ha relevant akademisk utbildning, och erfarenhet från innovationsledning. 

God kännedom om IT- och AgTech-branschen samt det offentliga 

innovationssystemet är meriterande.  

Vi söker dig som är engagerad, noggrann, strukturerad, öppen och prestigelös. Vi 

värdesätter god förmåga att samarbeta och kommunicera.   

På Agroväst blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga en 

innovationsplattform för det teknikskifte som nu sker inom lantbruket, och bidra till 

en stärkt konkurrenskraft hos teknikföretag och lantbruk i Västsverige.  



 

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. 

Tjänstgöringsgrad: 100 %. 

Placeringsort: Skara. 

Välkommen med din ansökan via e-post till kristina.anderback@skaraborg.se .  

Vi arbetar löpande med rekryteringen så kontakta oss gärna omgående, dock senast 

31 augusti.  

Om du har frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina 

Anderback 0705-166 116. Mer information om projektet finner du på Agrovästs 

hemsida.  

mailto:kristina.anderback@skaraborg.se

