
Charlotte Ahlgren Moritz blir Malmö högskolas nya vicerektor
– Det blir viktigare och viktigare med samspelet mellan akademin, industrin och offentliga sektorn – där finns en dynamik och
där har vi möjlighet att förflytta våra positioner framåt.
Det säger Charlotte Ahlgren Moritz, som under våren 2014 tillträder som Malmö högskolas nya vicerektor för samverkan. Med
en bred bakgrund i bland annat life science, biblioteksvärlden och resebranschen ser hon fram emot att verka i kontaktytorna
mellan olika aktörer och stärka högskolans samverkan ytterligare.

– Charlotte Ahlgren Moritz har en omfattande erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan lärosäten, företag och offentliga aktörer. Jag ser oerhört mycket
fram emot att få arbeta ihop med henne och tror att hon kommer att vara en mycket bra kraft för Malmö högskola. Hon kan vara ett stöd för samverkan åt
högskolan i hela lärosätets bredd, i alla våra ämnesområden, säger Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola.

Malmö högskolas blivande vicerektor för samverkan lockades till tjänsten av en ung högskola och en spännande arbetsplats.
– Jag tycker det är kul med utmaningar och vill vara någonstans där det finns utvecklingsmöjligheter och där jag kan bidra.  Jag tilltalas mycket av det
tvärvetenskapliga perspektivet och att jag upplever att högskolan vågar ta nya grepp, säger Charlotte Ahlgren Moritz, som de senaste fem åren varit vice vd
för medlemsorganisationen Medicon Valley Alliance i Köpenhamn.
– Jag tycker också om att Malmö högskola satsar mycket på att vara öppen och inbjudande för olika åsikter och är möjlighetsorienterad i sin utveckling –
den gillar jag, den inställningen.

Högskolan är inte otrampad mark för henne – under åren 2007–2009 var hon ordförande i fakultetsstyrelsen på Hälsa och samhälle. Och som extern
ledamot i en av Lunds universitets forskarutbildningsnämnder, har hon också fått insyn i den akademiska världen.
– Det ska bli jätteroligt att lära känna de andra fakulteterna och områdena också. Jag räknar med att vi tillsammans i dialog kan utveckla relationerna med
aktörer utanför högskolan, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Vid sidan om sina anställningar och styrelseuppdrag har Charlotte Ahlgren Moritz arbetat mycket med mentorskap. Ända sedan sitt första vd-arbete på BTJ
System AB har hon varit mentor i olika program.
– Det ger ofta mig lika mycket som jag hoppas att det ger adepten. Att stödja unga människor som är i början av sitt yrkesliv, tycker jag är väldigt roligt. Det
finns något väldigt spännande över det där gränslandet mellan studier och yrkesliv, att vara på väg ut och pröva sina vingar.

Charlotte Ahlgren Moritz föddes i Borås av skånska föräldrar, flyttade till Staffanstorp som tvååring och blev kvar där till sjätte klass, när familjen flyttade till
Skövde. Efter gymnasiet blev det Helsingborg, och därefter jobbade hon några år som turistguide i Tunisien och Marocko innan det var dags att läsa
ekonomi i Lund. Via bland annat jobb på Gambro och BTJ System AB i Lund – och ett par år i Helsingfors – blev hon vd för det icke-vinstdrivande företaget
Medeon AB med sin forskningspark för företag inom life science – bioteknik, medicinteknik, läkemedel och hälsovård. Därifrån var steget inte långt till
hennes senaste jobb som vice vd på Medicon Valley Alliance, en svensk-dansk medlemsorganisation inom life science och där privata stora och små
företag samsas med universitet, kommuner och regioner bland de drygt 250 medlemmarna.

– Jag har jobbat i många olika miljöer, nu senast på Medeon och Medicon Valley i det som kallas public private partnership. Så länge det är kreativt, roligt
och utmanande brukar det gå att lösa alla kulturkrockar som uppstår längs vägen, säger Charlotte Ahlgren Moritz.
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på horisonten och samla kraft”.

För frågor om Malmö högskolas nya vicerektor för samverkan, kontakta Malmö högskolas rektor Stefan Bengtsson på 070-308 86 28
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Malmö högskola har sedan 1998 vuxit till landets största högskola med 1500 anställda och 25 000 studenter. Akademisk forskning kombineras med samarbeten på bred front med
näringsliv och offentlig sektor. Många av utbildningarna innehåller verksamhetsförlagd utbildning och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida
arbetsgivare i samhället. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att studenterna etablerar sig
snabbt på arbetsmarknaden efter examen.


