Investment
Director
Chalmers Ventures

Vill du vara med och utveckla
framtidens techföretag och morgondagens tillväxtbolag? Vara en del av
Nordens ledande inkubator, accelerator
och såddfinansiär? Här har du chansen
att vara med på en spännande resa som
bara har börjat!

OM OSS PÅ CHALMERS VENTURES

Chalmers Ventures AB är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska
högskola AB. På Chalmers Ventures jobbar vi med att starta och investera i
nya innovativa bolag tillsam¬mans med drivna entreprenörer. Genom våra
program och processer stöttar, coachar och investerar vi varje år i 15-20 nya
potentiella tillväxtbolag. Totalt i portföljen finns idag 73 bolag som vi arbetar
aktivt med. Vi jobbar med entreprenöriella människor med innovativa idéer
och brinner för att skapa nya saker tillsammans.
Läs mer om oss på vår hemsida: chalmersventures.com

OUR NUMBERS.

+550
startups

worked with.

SEK

+1.6BN

portfolio value.

+70

portfolio companies.

26
EXITS
1997-2018

RANKNING
#1 Nordics
#2 Europe
#3 Globally
UBI-index 2018-2019

+4400
evaluated ideas.

INVESTMENT DIRECTOR
Vi söker nu efter en erfaren person till investeringsteamet i Chalmers Ventures, motsvarande
Investment Director.
Du kommer vara en del av ett kompetent team, men ha ansvar för en egen portfölj av spännande startupbolag som du aktivt jobbar med. För att lyckas i rollen krävs ett starkt affärsmannaskap och en bred generell kunskap om bolagsstyrning med alltifrån strategi, ekonomi till
affärsutveckling och försäljning.
Vi ser gärna att du har bred förståelse för investeringar och bolagsutveckling från den tidiga
startupfasen till tillväxtfasen där man skalar upp bolaget med hjälp av externa investorer och
eget kassaflöde och slutligen exit.
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DINA ANSVARSOMRÅDEN
I rollen kommer du att aktivt bidra till att utveckla befintliga investeringar, leda investeringsprocesser, jobba mot uppsatta exitplaner och driva avyttringsprocesser samt presentera underlag för beslut i Chalmers Ventures investeringskommitté. Du är Chalmers
Ventures ägarrepresentant gentemot bolagen och i de flesta fall sitter du i bolagens
styrelse.
Du kommer vara ägaransvarig för upp till 10 aktiva portföljbolag och i ansvaret ingår
hela investeringsprocessen:
•
Göra analyser på bolag, teknikområden och marknader.
•
Förhandla villkor för investeringar.
•
Ta fram underlag för investeringsbeslut.
•
Genomföra Due Diligence.
•
Säkerställa att relevanta avtal upprättas.
•
Se till att beslutade investeringar genomförs.
•
Bidra till bolagens utveckling.
•
Driva följdinvesteringsprocesser
•
Sätta ägaragendor.
•
Genomföra avyttringsprocesser.
DIN BAKGRUND OCH ERFARENHETER
Vi ser gärna att du själv varit med på en startup resa genom ett bolags olika utvecklingsfaser. Alternativt har du arbetat som investerare i de olika delar av investeringsfaserna. Du har förmodligen också en god förståelse för tillväxt-och uppskalningsfasen i
ett bolag.
Du har ett starkt affärsmannaskap med intresse för teknik och goda kunskaper inom
ekonomi, strategi, affärsutveckling och försäljning.
Du har en akademisk utbildning inom teknik och/eller ekonomi.
PROFIL OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
•
Driven med ett högt engagemang
•
Naturlig pondus och trygg i dig själv
•
Kommersiellt mind-set
•
Team-orienterad
•
Hög kommunikativ förmåga och en tydlig kravställare
•
Ödmjuk och inlyssnande
•
Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
•
Intresse för tech och innovation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg och tillträde så
snart som möjligt.
Urvalet sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senaste den 15 december.
För mer information kontakta ansvarig seniorkonsult hos Wes:
Lena Bello, 070 755 4996, lena@wesgroup.se
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