BÆREDYGTIG COMMUNITY MANAGER
-MED ET INNOVATIVT MINDSET

•
•
•

Vil du være med til at sætte turbo på bæredygtige events og aktiviteter i Herning?
Har du innovation og iværksætteri i blodet, og er du drevet af at skabe meningsfulde
events?
Brænder du for at skabe et inspirerende community som mange vil elske at benytte?

Bæredygtig Herning
En ny stærk aktør er skabt for at sætte fokus på bæredygtighed i Herning. Vi er et medlemsbaseret
community hvor nye entreprenante løsninger finder vej via co-creation på tværs af virksomheder,
studerende, start-ups, borgere og Herning Kommune. Hvis du vil med på rejsen med Bæredygtig
Herning, kan du forvente et inspirerende arbejdsliv fuld af mening, entrepreneurship og innovation
med fokus på bæredygtighed. Vi synes det er den mest spændende og meningsfulde vi kan arbejde
med.

Din rolle
Med reference til Thea Lyng Thomsen, Direktør for Bæredygtig Herning, vil du indgå i et team på i alt
5 personer hvor innovation, evnen til at arbejde med partnerskaber, skabe inspirerende miljøer som
fordrer nye entreprenante muligheder og løsninger. Du vil i rollen som Community Manager få ansvar
for at udvikle og gennemføre events og aktiviteter som vores medlemmer og andre vil elske at deltage
i. Kort sagt er du den der sikrer, at vores community får de vildeste og mest inspirerende oplevelser
på vores super lækre co-working location. Alt sammen med fokus på nye bæredygtige initiativer.

Opgaver
• Ansvar for at skabe et af Danmarks mest inspirerende bæredygtige communites på vores nye
lækre co-working location
• Designe events og aktiviteter i tæt samarbejde med medlemmer og gennem partnerskaber
• Kommunikation og koordinering af bæredygtige events og aktiviterer
• Facilitering af events, hvor du leder processerne med din gode energi og innovative tilgang
• Udvikle og forankre værktøjskassen inden for bæredygtighed og innovationsmetoder
• Skabe relationer og ’buy in’ fra medlemmer og andre aktører
• Drive forandringsprocesser og opsamling af viden og læring
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Kvalifikationer
Du har min. 1-3 års erfaring med facilitering af bæredygtige events og aktiviteter, og du har et
innovativt mindset med en matchende værkstøjskasse. Du er en stærk og engagerende
kommunikator, som tør gå udenfor de velkendte rammer og metoder, og iværksætteri og innovation
er kernen i dit personlige DNA. Agilitet og evnen til at skabe nyt er også naturlige egenskaber, og har
du samtidig kendskab til ekstern financierede projekter og offentlige og private samarbejder er det et
plus.

Arbejdslokation
Dit primære arbejdssted vil være Gl. Skolevej 1, 7400 Herning hvor også vores co-working location
er etableret til gavn for Bæredygtig Hernings medlemmer. Vi sætter stor pris på fleksibilitet og frihed
til at planlægge egen tid, herunder mulighed for hjemmearbejde, når det giver mening.

Ansøgning
Bæredygtig Herning søger kolleger som også er drevet af at skabe positive forandringer via
bæredygtige projekter. Med andre ord er du passioneret og purpose-drevet. Derfor vil vi bede dig om
at skrive en ansøgning hvor du beskriver hvorfor du personligt er drevet af bæredygtighed, og
hvordan det påvirker dit liv. Sendes sammen med dit CV.
Ansøg her: Jobindex
Ansøgningsfrist: 4. Februar 2021
Start: Hurtigst muligt
Spørgsmål til stillingen: Ekstern konsulent Kirsten Nielsen kirsten@relationshub.dk eller +45 6131
2403
Mere info: www.bæredygtigherning.dk
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