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Nobelstiftelsen, VD 

Om Nobelstiftelsen 
Nobelstiftelsen bildades år 1900 i enlighet med instruktionerna i Alfred Nobels testamente. 
Stiftelsen skall förvalta den förmögenhet som Nobel efterlämnade och som finansierar 
Nobelpriset. Stiftelsen ansvarar även för arrangemangen och informationen i samband med 
utdelandet av Nobelpriset.  

VD är sedan 2011 Lars Heikensten och styrelseordförande är Carl-Henrik Heldin. Bland 
ledamöterna finns representanter för de prisutdelande organen.  

Nobelstiftelsen har ett 15-tal anställda och omfattar tillsammans med kringliggande publika 
verksamheter närmare 150 medarbetare. 

Stiftelsens lokaler ligger på Sturegatan 14 vid Humlegården i centrala Stockholm. 

 

Befattningen 
Nobelstiftelsen söker en ny VD som ska fortsätta att driva Nobelstiftelsens arbete med att 
förvalta prispengarna, sprida kunskap om priset och se till att Nobels testamente efterlevs. 
Som VD leder man arbetet att förvalta både varumärke och kapital.  

Stiftelsen söker en erfaren ledare med intresse och förståelse för vetenskapens frågor. Som 
kandidat bör du ha erfarenhet och kunskap inom bland annat ekonomi, 
varumärkesbyggande och projektledning. Det är värdefullt att VD är diplomatisk, 
kommunikativ och har erfarenhet av krishantering. Som VD uttalar man sig offentligt, och 
gott omdöme krävs för att ibland hantera stormar och diskussioner kring olika beslut. 
Organisationen är ganska liten och som VD är man hands on.  

Det är meriterande att ha ett brett nätverk mot samhället – mot den politiska sfären, 
kultursfären, mediasfären och näringslivet. Stiftelsen har ett nära samarbete med externa 
parter som till exempel Stockholms Stad, och driver bland annat det pågående projektet att 
skapa Nobel Center med syfte att skapa en bred publik verksamhet i Stockholm baserad på 
Nobelpriset. 

Som kandidat är du prestigelös och visar tydlighet och mod genom din förmåga till både 
lyhördhet och beslutsfattande. Du bör inneha ett helhetstänk, i VDs uppdrag ingår att driva 
ett gott och förtroendefullt samarbete med de prisutdelande kommittéerna och hålla ihop 
federationen som består av bland annat bolaget Nobel Media, Nobel Prize Museum i 
Stockholm och Nobel Peace Center i Oslo. Det är också meriterande med erfarenhet av 
internationellt arbete. 

 

Ny VD tillträder senast 1 januari 2021. 
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Kravprofil 

Bakgrund och erfarenheter 
• Erfarenhet av att leda en organisation 
• Erfarenhet av projektledning 
• Vana att hantera administrativa frågor 
• Kunskap om ekonomi och ekonomisk förvaltning 
• Gärna erfarenhet och intresse av kapitalförvaltning 
• Erfarenhet av att hantera juridiska frågor 
• Erfarenhet av krishantering 
• Erfarenhet av att försvara, skydda, stärka och utveckla ett varumärke 
• Bred kontaktyta mot samhället – den politiska sfären, kultursfären, mediasfären och 

näringslivet 
• Erfarenhet av och förståelse för vetenskapens frågor 
• Erfarenhet av internationellt arbete och/eller internationellt samarbete 
• Vana vid representation på hög nivå 

Personliga egenskaper 

• Goda ledaregenskaper 
• God social förmåga och samarbetsförmåga 
• Gott omdöme och integritet 
• Förmåga att lyssna och sätta organisationens intressen framför sina egna 
• Karisma 
• God kommunikatör 
• Klanderfri personlig vandel 
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift 
• Språkkunnig (minst flytande i svenska och engelska) 
• Förståelse att leda en liten, om än prestigefull, organisation, snarare än en stor och 

expansiv verksamhet 
 

 

  

mailto:fredrik.hillelson@novare.se
mailto:helena.anderlind@novare.se


 

 
Fredrik Hillelson, +46(0)735-20 00 62, fredrik.hillelson@novare.se 

Helena Anderlind, +46(0)730-350218, helena.anderlind@novare.se 
 

4 (4) 

 

Novare Executive Search 
Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal 
bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. 

 

Novare Executive Search är ett av Sveriges största företag inom rekrytering av ledande 
befattningshavare och styrelsebefattningar. Oavsett om ni behöver hjälp med en 
rekrytering, slutbedömning av en kandidat, vill utföra en bakgrundskontroll eller behöver 
hjälp med coachning och utbildning så finns vi till ert förfogande. 

 

Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters kompetens och genomför omfattande 
referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas kvalifikationer. När vi genomför 
uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i den internationella 
alliansen AltoPartners. 

www.novare.se 
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