Projekt-entrepreneur/kreativ ingeniør til
udvikling af nye virksomheder og med potentiale
som CTO/CEO i en spin-out
Har du lyst til at udvikle nogle af fremtidens succesfulde opstartsvirksomheder og kan se nye
anvendelsesmuligheder i ny teknologi, så har du en enestående chance for at arbejde sammen med de
bedste universiteter og store danske virksomheder indenfor bioteknologisk produktion.
Med baggrund i dine resultater kan du selv blive CEO/CTO i en BIOPRO spin-out på et tidspunkt.

Baggrund
BIOPRO er et forsknings- og innovationskonsortium med en vision om at skabe verdens førende center for
bioteknologisk produktion. BIOPRO består af globalt ledende bioteknologiske producenter (Novo Nordisk,
Novozymes, CP Kelco, Chr. Hansen og DONG Energy) og internationalt anerkendte universiteter (DTU og
KU), samt innovations- og udviklingsselskabet CAPNOVA.
I BIOPRO forskes i nye løsninger til den bioteknologiske produktion. BIOPRO har fokus på bruger-dreven
innovation og forskning, og i dette krydsfelt opstår en række innovationer, der skaber en stærk pipe-line af
nye virksomheder.
BIOPRO er støttet af Innovationsfonden, Region Sjælland og EU.

Vi tilbyder
Enestående muligheder for at stå i spidsen for udvikling af en række nye BIOPRO spin-out baseret på
konkrete kunde behov, hvor løsningerne eftervises i et forskningsprojekt mellem virksomheder og
universiteter.
Du vil med dit engagement sikre hurtig gennemførelse af:






Innovationsprojekter med deltagelse af forskere og virksomhedsspecialister
Teknologiafklaring og feasibility-studier
Prototype test forløb
Storskala test
Deltage i organisering af de nye virksomheder og identificering af dream teams til aggressiv vækst.

Din erfaring og kompetencer
For at få succes i stillingen kræver det, at du behersker 3 kompetenceområder.

Forstå kunden

Forstå teknologi

Du skal have en uddannelse og erfaring, som
giver dig en stor viden om procesindustri,
fødevare- og bio-baseret produktion, og du
skal kunne se muligheder for at forandre biobaseret produktion.

Din baggrund og erfaring sætter dig i stand til at
forstå mange forskellige teknologier og kunne
kombinere forskellige teknologier til nye
løsninger, samt hurtigt se de mange muligheder
som teknologierne skaber.

Skabe resultater
Du er i stand til at skabe fremdrift i projekterne,
samtidig med at få de forskellige interessenter
motiveret. Du kan agere meget selvstændigt og
pro-aktivt.

Interesseret
Mail din motivation for at søge stillingen og CV til jbjc@biopro.nu
For yderligere information kontakt venligst managing director BIOPRO Jesper Bryde-Jacobsen på 30 75 24
39 / jbjc@biopro.nu eller CAPNOVA direktør Kim Ove Olsen 40 40 38 38 / kiol@capnova.dk

