
8  |  alekuriren   |   nummer 29  |   vecka 34  |   2007

Idag talas det mycket om en-
treprenörskap på alla nivåer 
och såväl i offentlig för-
valtning som i stora bolag. 
Numera är det inte självklart 
att entreprenören måste vara 
en enskild företagare. Entre-

prenören kan lika gärna jobba 
på till exempel någon av Eka 
Chemicals anläggningar nå-
gonstans i världen.

– Synsättet har förändrats 
när det gäller personal. Idag 
är utrymmet för egna idéer 
och lösningar mycket stort. 
Det är viktigt att personalen 
är kreativ för att skapa nya 
eller bättre produkter. Kon-
kurrensen är stenhård och det 
gäller att vara först, därför är 
entreprenörskap en avgöran-
de egenskap, säger Hans Jo-
hansson som påpekar att det 
är något av det mest primära 
vid nyanställningar.

Stefan Malmsten var en av 
två gästföreläsare när 24 ung-
domar i början av augusti ge-
nomgick utbildningen ”Unga 
entreprenörer i nya Europa”. 
Eka Chemicals engagemang i 
projektet var med andra ord 
inte bara ekonomiskt.

– Nej, vi satte faktiskt det 
som krav. Vi tycker att pro-

jektet med entreprenörskap 
och dess internationella upp-
lägg är jätteintressant. Det går 
helt i linje med Ekas och vår 
huvudägare Akzo Nobels in-
ställning, därför ville vi gärna 
ha en aktiv roll i utbildning-
en. Stefan är ett utmärkt ex-
empel på hur du kan avance-
ra i ett stort företag genom att 
vara kreativ och något av en 
entreprenör, säger Hans Jo-
hansson.

Stefan Malmsten
Stefan Malmsten själv menar 
att synen på kreativ och idérik 
personal har förändrats mar-
kant de senaste åren.

– Ordet entreprenör är 
väldigt laddat och prioriterat 
idag, men sedan gäller det att 
ha bra chefer som vågar dele-
gera ansvar och låta männis-
kor få driva sina idéer fullt ut. 
Det har jag haft och det är en 
starkt bidragande orsak till att 
jag har lyckats.

Vad är en entreprenör med 
Eka-ögon sett?

– Det är en drivande och 
kreativ person med förmågan 
att kunna sälja in sin idé. Bara 
för att man har en idé är det 
inte givet att vi satsar på det, 
men vi har en positiv grund-
syn på att vår personal tänker 
framåt. Att lansera en gång-
bar produkt för Eka innebär 
att den ska gå att sälja världen 
över. Vi agerar på en global 
marknad och det gör det inte 
lättare för entreprenören, 
men självklart är det okej att 
misslyckas, förklarar Hans Jo-
hansson.

Det råder tveklöst stort 
fokus på entreprenörskap. 
Inte bara Eka Chemicals har 
ställt in siktet på kreativitet. 
I Ale kommun pågår sedan 
i vinter en chefsutbildning 
om entreprenörskap och hur 
detta kan stimuleras i offentlig 
sektor. Utbildningen leds av 
Oxford Brookes university.

Fritidspedagog/
församlingspedagog 100% 
samt Barnskötare 50% 
söks till Fuxerna-Åsbräcka församling, Lilla Edet

Vi söker dig som vill anta utmaningen att bedriva 
pionjärarbete i vår församling genom att vara med och 
starta upp ett Kyrkans fritidshem för barn i åldrarna 6 -10 år. 
Fritidshemmet kommer att vara öppet efter skoldagens slut 
och beräknas starta i januari 2008. Fritidshemmet planeras 
ha maximalt 18 barn och bedrivas i nyrenoverade lokaler i 
Fuxerna församlingshem.

Vi söker dig som:

 • är initiativrik och vill bygga upp ett fritidshem från grunden
 • har en klar kristen förankring
 • har relevant utbildning
 • tycker om att arbeta med barn

Förutom arbete på fritidshemmet kan viss medverkan i församlingens
övriga barnverksamhet vara aktuell. Tillträde 1 december 2007 eller efter 
överenskommelse.

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Roland Kristensson tel. 0520-65 78 
51 eller kyrkokamrer Kathe Landin tel. 0520-65 03 43

Ansökan sänds till Fuxerna – Åsbräcka församling, Fuxernavägen 10, 
463 33 Lilla Edet och ska vara inkommen senast 2007-09-20.v

Vi söker en säljande medarbetare

      tillhör en ung växande kedja med fl era butiker. 
Vi inspirerar kvinnor, män och deras barn med personligt och 
prisvärt mode. Vår senast öppnade butik är               på Ale Torg 

i Nödinge som vi nu söker en deltidsanställd på ca 70%.

Din erfarenhet är inte viktigast för oss men de egenska-
per som butiken/företaget behöver är en kommunikativ, 
säljande personlighet som tycker om samt har förmåga 

att arbeta självständigt. Vi behöver inga biträden, men rätt 
person kommer att  erbjudas utbildning inom företaget.

Lämna gärna ansökan med CV och referenser 
tillsammans med foto i butiken.

Eller skicka till:

Limit
”platsannons Ale Torg”

Redbergsvägen 11
416 65 Göteborg

E-mail info.limit@telia.com
Sista ansökningsdag 2 September

Entreprenörskap viktigt när Entreprenörskap viktigt när 
Eka Chemicals rekryterarEka Chemicals rekryterar

CNC-operatör
Vi söker dig som har några års erfarenhet av
bearbetning (svarv o fräs) i 3-, 4-, och 5-axliga
maskiner. 

Vi arbetar med prototyper och mindre serier 
i moderna Mazakmaskiner och i en mycket 
bra miljö. Vi är härligt gäng på 12 man som 
behöver dig i vårt team. 

Är du denna person? 
Skicka då ditt CV till: heka@heka.se 
alt. ring 031-744 01 80. 

Heka Mekaniska Verkstad AB
Box 2008
422 02 Hisings Backa 

Stefan Malmsten 
är något av en en-
treprenör, men han 
är inte egen före-
tagare. Tvärtom, 
han är anställd i 
den multinationel-
la koncernen Akzo 
Nobel.

BOHUS. Eka Chemicals 
var i år en av huvud-
sponsorerna till utbild-
ningen ”Unga entrepre-
nörer i nya Europa”.

Det multinationella 
företaget ser entre-
prenörskap som en av 
de viktigaste egenska-
perna när de nyrekryte-
rar personal.

– Det går väldigt bra 
att vara entreprenör 
även i det stora bola-
get. Det är ett viktigt 
budskap att nå ut med, 
betonar enhetschef 
Hans Johansson, Eka 
Chemicals AB.

I BOHUS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

–Synen på 
kreativ och 
idérik personal 
har förändrats

LEDIGA TJÄNSTER


