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Vill du leda PiiA för digitalisering av svensk industri? 

Vi letar efter en ny nationell programchef för PiiA 

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av 
VINNOVA och industrin tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Målet med PiiA är att 
skapa förutsättningar för industrin att dra nytta av den digitaliseringsvåg som pågår, så att 
processindustrin och dess IT och automationsleverantörer kan skapa nya kundvärden genom att ta 
till sig nya tekniker, arbetsmetoder och affärsmodeller som ökar konkurrenskraft, effektivitet, kvalitet, 
säkerhet, lönsamhet och hållbarhet. 
 
Programmet är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp, industriråd, forskarnätverk och andra 
stödgrupperingar. PiiA lanserades i januari 2014 och förväntas löpa i minst 10 år. PiiA har i sin 
projektportfölj cirka 110 forsknings, utvecklings och innovations projekt med en årlig projektbudget 
på över 110 MSEK. En stor uppgift som dominerar den närmaste framtiden är den industriella 
digitaliseringen, via PiiA kan företag gå ihop och söka medel för att tackla industriella utmaningar och 
skapa innovationer kopplat till den industriella digitaliseringen.  
 
Vi söker dig som vill 

• Leda PiiA in i framtiden och visa en digitaliseringsväg för framtidens processindustri, 
leverantörer och akademi för svensk konkurrenskraft 

• Med en industriledd styrelse driva PiiA tillsammans med en stark ledningsgrupp som 
representerar olika delar av Sveriges akademi och industri 

• Bygga nätverk och kommunicera PiiA:s mål och vision, och med det bygga strategiska 
relationer och inspirera industrin att agera 

• Analysera och styra PiiA:s projektportfölj, identifiera potentiella gap och initiera insatser 
• Bygga och initiera strategiska projekt för att leda väg för den framtida processindustrin med 

leverantörer 
• Sprida PiiAs budskap och projektresultat genom inspirerande samtal, demo, videoklipp, 

presentationer och artiklar 
 
Erfarenhet 

• Civilingenjörsrelaterad MSc  
• Stor erfarenhet från processindustrin 
• Naturlig kommunikatör och visionär 
• Erfarenhet från att initiera och driva innovationsprojekt med flera partner 
• Flytande på svenska och engelska 

 
Som person är du 

• Nyfiken, målinriktad, flexibel, ambitiös och kommunikativ 
• Duktig att presentera och dokumentera ditt arbete på både svenska och engelska. 
• Älskar att lösa utmaningar och driva fram projekt som gör skillnad  
• Pragmatisk 

 
Anställning 
RISE SICS Västerås AB, placeringsort vid någon av PiiA:s regionala samverkansmiljöer. 
Tillsvidareanställning 100% 
Anställning tillgänglig omgående 
Läs mer om oss på www.sip-piia.se 
 
Fyll i ditt CV och personligt brev och skicka det till helena.jerregard@ri.se 
Vi kommer att ha intervjuer kontinuerligt tills vi hittar rätt kandidat. För frågor angående positionen, 
kontakta: Susanne Timsjö susanne.timsjo@ri.se eller Anders OE Johansson, anders.johansson@ri.se. 
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RISE SICS Västerås är ett forskningsinstitut med syfte att stärka innovationssystemet i Mälardalen 
genom att erbjuda tillämpad forskning till både privata och offentliga organisationer. 
RISE-instituten SP, Swedish ICT och Innventia slås samman för att skapa en enhetlig institutssektor 
och bli en starkare innovationspartner för företag och samhälle. 


