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Hyr din kompetens från Inlandets Teknikpark. 

”Inlandet, på väg mot världsklass” 
 
Med det här brevet vänder sig Teknikparken till företagen i Västerbottens inland för att 
erbjuda möjlighet att hyra in resurser på deltid till en rimlig kostnad.  
Med tillgång till ett flexibelt kompetenstillskott får företagen ökade möjligheter till 
kostnadsbesparingar, att utveckla sitt kvalitetsarbete, sina produkter och sin 
leveransprecision, samverka med varandra och matchas mot de större företagens behov. 
Detta ger de mindre företagen i inlandet möjligheter till fler affärer, ökad konkurrenskraft 
och ökad jämställdhet samt en mera hållbar produktion. 

Inlandets Teknikpark börjar med att hyra ut resurser inom följande områden: 
Inköp       
Erfaren inköpare som kommer att jobba med strategiskt inköp såsom:  
Val av leverantörer, Offerthantering, Förhandlingar, Ramavtal, Avtal, Medverka i projekt, 
Parametervård i inköpssystemet, utfallsprover mm. Hjälpa till med att styra upp 
inköpsrutiner hos kunder. 
Vid intresse från företaget påbörja jobbet med ramavtal som tillsammans med flera 
intresserade företag kommer att kunna reducera inköpspris, samordna transporter för att 
reducera kostnader och samtidigt få goda miljöeffekter. 
 
Kommer att jobba med dagligt inköp, logistik, optimering av lager och material brist 
minimering, parametervård i inköpssystemet.  

CAD-konstruktör 
Konstruktion och uppdatering av befintliga konstruktioner. 2D och 3D CAD. 
Arbeta med ständig förbättring avseende kvalitet, produktionsteknik och kostnader 
 
Projektledning 
Driva och hålla i projekt vid t.ex. ny framtagning av produkter eller investeringar. 

Kvalitetsingenjör 
Hjälpa till med att styra upp interna processer och rutiner för att minimera 
kvalitetsbristkostnader mm. Hjälpa till med ISO 9001, 14001.  

Miljö och LCA 
Tillhandahålla resurs för att genomföra Livscykelanalys på företag och produkter samt 
föreslå förbättrings åtgärder. Hållbarhetsfrågor och ISO 14044 certifieringar. 

Företagsekonomi 
Marknadsföring och Bokföring, årsredovisning, bokslut, löner och deklarationer mm 
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Prislista  
Beroende på vilken kategori som efterfrågas kommer timdebiteringen att bli mellan 450-600 
kr/tim plus resekostnad och traktamente 

Följande områden kan vara aktuella i framtiden om det finns efterfrågan: 
• Fastighetsunderhåll 
• Maskinunderhåll 
• Lean produktion 
• Svets 

 
Bakgrund 
Projektet Inlandets Teknikpark kommer att pågå fram till 2023-02-28. Inlandets Teknikpark 
är finansierat av 3 kommuner; Vilhelmina, Dorotea samt Åsele där Vilhelmina kommun är 
projektägare samt av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Region 
Västerbotten. Teknikparken har 11 medlemsföretag. 

Teknikparken ser möjligheter med att erbjuda företagen i Västerbottens inland fler 
attraktiva tjänster med att t.ex. dela på en inköpare, en cad-ritare, produktionstekniker eller 
miljötekniker. Därmed kan mindre företag få samma specialistkompetenser som större 
företag och få bättre möjligheter att klara dagens hårdnande konkurrens, både nationellt 
och internationellt. 

Projektbeskrivning  
Projekt Inlandets Teknikpark ska stärka konkurrenskraften i Västerbottens inland genom 
samverkan och kompetensutveckling.  

• Genom ökad samverkan kan företagen få minskade kostnader som tex delade inköps- 
och minskade transportkostnader.  

• Ett regionalt företagsnätverk skapar möjligheter till samarbete och bidrar till att det 
sker fler affärer mellan regionens företag.  

• Företag i inlandet får möjlighet att lämna anbud som underleverantörer till kustnära 
större företag, dels genom att företagen blir certifierade enligt ISO 9001/14001 och 
dels genom att leveransprecisionen hos företagen förbättras och når kravet 95%. 

• Teknikparken stöder omvärldens ökade krav på hållbarhet inom industriproduktion 
genom att erbjuda möjlighet till Livscykelanalyser 

• Teknikparken identifierar utbildningsbehov hos företagen i Västerbottens inland och 
beställer utbildningar som genomförs av Lärcentrum. 
 

Inlandets Teknikpark kommer att bygga upp ett nätverk mellan intresserade företag samt 
erbjuda specialistkompetenser genom att hyra ut inköpare, cad-ritare, genomföra 
livscykelanalyser och erbjuda andra tjänster beroende på företagens behov. 


