
Näringslivsnytt
Nyheter om näringsliv och tillväxt i Storumans kommun  •  Juli 2015 Lediga jobb i 

Möjligheternas region

Aktuella upphandlingar

Vi jobbar för Näringslivet
• Ombyggand av äldreboendet 

Tranan
• Sluttäckning Deponi Luspnäset
•  Förläggningsarbeten bredband
• Produktförsörjning IT
• Bussresa för gymnasieelever
Mer information om våra
upphandlingar kan du få av Erika 
Hjukström eller på 
www.storuman.se/pagaendeupp-
handlingar

Näringslivschef
Johan Duvdahl
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Projektledare ”Samhandling
vid stora investeringar”
Jimmy Lindberg
jimmy.lindberg@storuman.se
070-655 04 80

Projektadministration och 
upphandling
Erika Hjukström
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

Näringslivssekreterare
Mona Olofsson
mona.olovsson@storuman.se
070-547 60 80

Näringslivskontoret ger service till företagare och nya företagare i Storuman. Kontakta oss för 
rådgivning och information kring ditt företagande. Vi har ett stort lokalt nätverk för erfarenhets-
utbyte och affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun

Innovationsrådgivare
Som innovationsrådgivare kommer 
du arbeta i hela Region 8 med att 
utveckla företag och innovationer. 
Du kan själv välja vilken kommun i 
Region 8 du vill bo i. Tjänsten är på 
heltid i tre år.

Huvudprojektledare
Som projektledare kommer du vara 
ansvarig för att leda och driva samver-
kansparterna i Möjligheternas region. 
Tjänsten är på heltid i tre år. 

Projektadministratör
Du kommer arbeta med samverkan 
och ekonomisk administration i pro-
jektet.  Tjänsten är på halvtid i tre år.

Affärscoach/projektledare
Vi söker två stycken drivna affärs-
coacher och projektledare som ska 
arbeta med att driva projektet och 
utveckla nya företag och tjänster. 
En tjänst är på heltid i Storuman, en 
tjänst är på halvtid i Tärnaby. 
Läs mer: www.storuman.se/ledigajobb

Ledig industrilokal
Hörnfastighet på 2016 m² och plane-
rad för småindustri är till salu på norra 
industri. Prisidé: 50 000 kr.
Kontakt: Tobias Öhman 070-601 37 72 
ohmansgravochtransport@gmail.com
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Den 1 september kör Region 
8 igång projektet Möjlighe-
ternas Region som under 
tre år ska bidra till fler och 
konkurrenskraftigare företag 
och innovationer i Västerbot-
tens inland.

Projektet vänder sig till små och 
medelstora företag samt alla som 
vill starta nya företag. Målet är att 
skapa en attraktiv region för fler 
och växande företag.  
   Möjligheternas region är ett 
så kallat samverkansprojekt 
mellan de åtta kommunerna i 
Västerbottens inland, Dorotea, 
Malå, Norsjö, Sorsele, Lycksele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele. 

Projektägare är Storumans kom-
munföretag AB. 
  - Det här är en jätteviktig sats-
ning för att öka våra företags 
konkurrenskraft. Det är också en 
möjlighet för oss att få fram nya, 
annorlunda företag som idag inte 
finns i Västerbottens inland. säger 
Johan Duvdahl, näringslivschef 
på Storumans kommun. 
  - Projektet kommer föränd-
ra arbetssättet att jobba med 
näringslivs- och tillväxtfrågor i 
kommunerna och ge ett närmare 
samarbetet både mellan kom-
munerna och företagen inom 
Region 8, säger Nina Loughlin, 
näringslivsutvecklare på Lycksele 
kommun.

Trevlig sommar önskar Näringslivskontoret!
Vi som jobbar för Nä-
ringslivet i Storuman 
vill önska alla våra 
företag och näringsid-
kare en riktigt trevlig 
sommar. Nu tar vi 
några veckors ledigt 
och återkommer till 
hösten. Njut av som-
maren i Storuman!

Nu startar vi Möjligheternas region


