
 

 

 

Chef för forskning och utveckling 

Vill du vara med och driva utvecklingen i ett av landets ledande kunskapsföretag inom 
brandskyddsområdet?  
Brandskyddslaget söker nu en chef för forskning och utveckling! 

Utveckling är en del av vårt DNA 
Med dagens snabba utveckling är kunskap en färskvara och för Brandskyddslaget är forskning och 
utveckling inom brand och risk en självskriven del av verksamheten. Vi driver forsknings- och 
utvecklingsprojekt, både i egen regi och tillsammans med universitet och högskolor samt andra 
organisationer. Vi tror på långsiktiga samarbeten och ett öppet och prestigelöst förhållningssätt när 
det gäller att utveckla vårt forskningsområde.  

Som vår forsknings- och utvecklingschef är du katalysatorn som skapar driv och engagemang i 
organisationens utvecklingsarbete. Rollen är strategiskt viktig och du kommer att ingå i företagets 
ledning med ett tydligt ägarskap för frågor som rör forskning, utveckling och innovation. Du kommer 
att arbeta nära tillsammans med andra funktioner, som teknikchefer och marknadschef, för att bland 
annat hitta möjligheter till hur ny kunskap kan tillämpas i praktisk verksamhet. Att omsätta forskning 
till praktisk tillämpning ser vi som en viktig del för att kunna erbjuda våra kunder de bästa 
lösningarna. 

En framgångsfaktor i vårt utvecklingsarbete är att många av våra medarbetare är aktiva inom eller 
deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. I din roll kommer du bland annat att samordna detta 
arbete samtidigt som du stödjer och uppmuntrar kollegor att vara innovativa i sitt dagliga arbete. 
Genom ditt externa nätverk bevakar du och följer forskningen inom vår bransch och sprider 
kunskapen vidare inom företaget. 

Kvalifikationer och egenskaper 
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person med stor kommunikativ förmåga som kan bygga 
nätverk och samverka både externt och internt. Du har god kännedom om aktuell forskning inom 
området brand och risk, och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med forskning och/eller 
utveckling i din tidigare roll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som 
har driv och engagemang, men också analytisk och strukturell förmåga. Att framgångsrikt leda 
grupper och individer mot satta mål är också en viktig erfarenhet vi värderar högt. 

Du har relevant utbildning och arbetslivserfarenhet med en akademisk examen från universitet eller 
högskola. 

Brandskyddslaget erbjuder dig 
Som chef för forskning och utveckling får du ett självständigt och utmanande arbete där du kan 
påverka och bidra till den strategiska utvecklingen inom företaget. Du kombinerar rollen med att 
delta i pågående forskningsprojekt och med att arbeta i olika konsultuppdrag. Exakt utformning av 
tjänsten sker i samråd med dig för att du ska kunna trivas och utvecklas hos oss.  

Funktionen är organisatoriskt centralt placerad i företaget. Fysisk placering är på något av våra 
kontor i Stockholm (hk), Örebro, Falun/Gävle, Karlstad eller Malmö/Kalmar. 

Vi är ett värderingsstyrt företag som ägs av våra medarbetare. Det innebär bland annat att vi tar 
ansvar för att tillsammans forma och utveckla verksamheten. Vi strävar efter att alla ska hitta en bra 
balans mellan jobb och fritid och erbjuder en rad bra förmåner för våra anställda, t.ex flexibel 
arbetstid, generöst friskvårdsbidrag, årlig hälsoundersökning, sjukvårdsförsäkring, 
pensionsförsäkring, löneväxling och extra ersättning vid föräldraledighet.  



 

 

Våra medarbetare är det viktigaste vi har och det är viktigt att de trivs under livets alla olika skeden. 
Brandskyddslaget är dessutom en av Sveriges högst rankade arbetsplatser när det gäller nöjda 
medarbetare av Great Place To Work.  

Kontakt och ansökan 
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2021-06-27. 

För mer information kontakta Daniel Steijner, HR, telefon: 0727-406 549. 

Ansöker gör du här! 
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