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Vill du vara med och utveckla 

framtidens smarta mobila robotar? 

 

GRUPPCHEFER MED HJÄRNA OCH HJÄRTA 

Kollmorgen har en lång historia av att driva en mycket lönsam verksamhet med en stark och 

innovativ kultur. Vi arbetade med SAFe långt innan de flesta visste vad det var. Vår gemensamma 

drivkraft i arbetet är ett passionerat intresse för teknik, agilt förhållningssätt och genuin respekt 

för varandra. 

 

Vi söker nu två gruppchefer för att leda teamen i vår R&D-verksamhet i Göteborg. Du kommer att 

vara lönesättande chef för ditt team och bidra i både produktutveckling och personlig utveckling 

för dina medarbetare på daglig basis. Våra team består av människor med stor spridning i ålder, 

erfarenhet och personlighet. Vi vill att du går igång på olikheter och hur de kompletterar varandra. 

Det gör vi. 

 

Målstyrning och agil verksamhetsutveckling kommer du också att ägna mycket tid åt. Vi vill att du 

hjälper oss att bygga en gemensam rörelse mot mål, som vi når tillsammans. Efter några 

förändringar i organisationen på sistone som inte har landat på ett optimalt sätt, behöver vi två 

varma och empatiska men också tydliga ledare för att ta oss till en ny nivå av tillitsfull kultur och 

smidigt samarbete.  

Kollmorgen som arbetsgivare erbjuder en mycket finansiellt stabil verksamhet, en genuin agil 

övertygelse och en enorm utvecklingsmöjlighet i ledarskap så väl som i teknikförståelse. Vi ingår 

i en amerikansk koncern men har mycket lokal handlingsfrihet. I din roll kommer du att ha stor 

möjlighet att påverka hur vår kultur utformas, förverkligas och lever vidare. Tillsammans hoppas 

vi på att bygga vår gemensamma drömarbetsplats och produkt. 

Viktigt för oss i denna rekrytering: 

- LEDARSKAP. Vi söker dig som vågar vara tydlig ledare i en organisation som strävar efter att bli mer agil. 

Du balanserar en genuin tilltro till autonomi och människors vilja att utvecklas och styra sin vardag med att 

ta tag i utmaningar, bygga förtroendefulla relationer samt att göra din röst hörd i så väl chefsgrupperingar 

som i ditt team. Vi letar efter dig som vill ta ansvar och visa riktning men inte utöva kontroll. 

 

- KOMMUNIKATION. Vi söker dig som kan översätta strategi till inspirerande grupp- och individmål och dig 

som kan översätta individ- och gruppmål till strategi. Vi vill förstärka en kultur där alla ska bry sig om att vi 

når våra företagsmål, lika mycket för verksamhetens framgång som för sin egen arbetsglädje. Det kommer 

du att vara en mycket stor del av. 

 

- JÄMSTÄLLDHET. Då vi, som många andra tekniska organisationer, har många fler män än kvinnor 

ser vi gärna personer som identifierar sig som kvinnor som sökande. 
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Vill du vara med och utveckla 

framtidens smarta mobila robotar? 

- UTVECKLING. Vi hjälper varandra att bli bättre varje dag, genom feedback och intensivt samarbete. Till 

den här tjänsten söker vi nu dig som har förmåga att höja oss en nivå, som är riktigt bra på att se andras 

potential och hjälpa dem att bli den bästa versionen av sig själva. Vi vill att du mäter din egen framgång i 

summan av ditt teams utveckling men också säkerställer den utveckling du själv behöver för att kunna bli 

bättre och växa både som person och ledare. 

 

- TEKNIK. Du behöver förstå mjukvaruutveckling men du måste inte vara expert inom ett visst område. För 

att trivas hos oss vet vi av erfarenhet att du behöver kunna bidra i prioritering av våra produktutmaningar, 

både för att kunna ge våra team rätt stöd i den dagliga verksamheten och för att själv känna dig delaktig. 

 

Omfattning: Heltid, start enligt överenskommelse  

Placering: Mölndal 

Anställningsform: Tillsvidare  

Rekryteringen sker i samarbete med Ehrenborg rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du 
välkommen att kontakta Lovisa Ehrenborg, på lovisa@ehtu.se eller mobil 0707 78 21 30. 

 
Ansökan skickar du till lovisa@ehtu.se senast den 29:e augusti.  

Välkommen med din ansökan! 
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