Teknologi- og forretningsanalytikere til specialiseret konsulentfirma

TTO A/S søger 2 studentermedarbejdere til at indgå i en dynamisk konsulentvirksomhed i vækst,
der fokuserer på at bygge bro mellem forskning og forretning.
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Som Analytiker indgår du som projektmedarbejder på typisk 1-2 af virksomhedens
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rådgivningsopgaver. Projekterne er af forskellige omfang og har stor variation. De ligger dog
primært indenfor områderne teknologioverførsel og kommerciel strategi.



Teknologioverførsel: Vi rådgiver vores klienter i kommercialiseringsprocessen blandt
andet ved at evaluere nye teknologiers markedspotentiale, identificere markeder for
teknologien og sikre optimale afsætningsmuligheder. Vores service strækker sig fra den
tidlige indberetning af en opfindelse til den endelige aftale med enten industrien eller en
investor.



Kommerciel strategi: Arbejdet består i at assistere virksomheder med at vurdere det
markedsmæssige potentiale for en ny teknologi og fastlægge en strategi for hvordan de
med højst muligt udbytte får teknologien på markedet.

Arbejdet som analytiker er meget alsidigt, og du vil beskæftige dig med opgaver som:


Analyseopgaver



Research



Kommunikation både internt og eksternt



Udarbejdelse af diverse præsentationer og rapporter



Deltagelse i kundemøder

Din profil
Du har ca. 2 år tilbage før du opnår din kandidatgrad (Cand.scient. eller lignende). Eksempelvis
studerer du medicin, humanbiologi, medicin og teknologi eller elektroteknologi. Det forventes ikke
at du har forretningsmæssig indsigt, men det vil være en fordel.
Du har interesse i projektbaseret arbejde med kollegaer fra forskellige akademiske baggrunde,
har gode samarbejdsevner og forstår ikke mindst at løfte i flok.

www.tto.eu

Du er entusiastisk, fleksibel og har gode formuleringsevner. Du sætter pris på et arbejdsmiljø, der
er dynamisk og hvor der sættes pris på en dedikeret indsats såvel som en god sans for humor.

TTO A/S
TTO er en yngre, specialiseret konsulentvirksomhed med vækstpotentiale. TTO rådgiver
universiteter og virksomheder i forbindelse med kommercialisering af ny teknologi. Kunderne er
europæiske universiteter og fortrinsvis skandinaviske virksomheder – fra meget små til meget
store. Vi kombinerer teknologi- og markedsforståelse i vores rådgivning. Arbejdssproget er
engelsk, men forståelse af dansk er nødvendigt.
Hos TTO A/S kan du forvente et job med gode udviklingsmuligheder, fleksibilitet og en høj grad
af ansvar. Stillingen er ca. 15 timer ugentligt, men arbejdsindsatsen kan i et vist omfang justeres
efter din studiebelastning.

Kontakt
For mere information se www.tto.eu eller kontakt Christian Schmock i tilfælde af konkrete
spørgsmål (csc@tto.eu). Ansøgning sendes per mail til csc@tto.eu senest d. 28/09 - 2012.
Ansøgninger bliver behandlet løbende.
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