BÆREDYGTIG PROJECT MANAGER

-MED ET STORT OVERBLIK OG GOD SANS FOR PARTNERSKABER

•
•
•

Vil du være med til at skabe og lede bæredygtige projekter i Herning?
Brænder du for at skabe og gennemføre projekter som endnu ikke findes?
Har du mod til at gå forrest og inspirere vores medlemmer og partnere til at se nye veje?

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 det mest spændende og meningsfulde vi overhovedet
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 vi i tæt samarbejde skaber et inspirerende og innovativt community. Du vil i rollen
som Project Manager være den der har styr på planlægning og gennemførelse af projekter i
Bæredygtig Herning, og du har med dit høje strukturgen styr på alt lige fra den overordnede
planlægning samt øje for detail planlægning hvor mange aktører og interesser skal varetages.

Opgaver
• Projektledelse af bæredygtighedsprogrammer og projekter i Bæredygtig Herning
• Implementering af projekter i samarbejde med medlemmer og øvrige offentlige og private
aktører
• Partnerskabsengagement via tværgående samarbejde hvor opbakning og forankring er
nøgleordene
• Projekadministration og rapportering
• Projektøkonomi og funding
• Udvikling af nye bæredygtighedsprogrammer og projekter

Kvalifikationer
Du har min. 1-3 års praktisk erfaring med ledelse af bæredygtige projekter, og du har et skarpt overblik
og er komfortabel med at bruge din projektværktøjskasse. Du er en stærk kommunikator og
netværker som formår at engagere og inspirere medlemmer og andre aktører til at tage ansvar for –
og sammen arbejde for nye bæredygtige løsninger. Du er modig af natur, og går gerne forrest og
udfordrer eksisterende rammer og metoder. Iværksætteri og innovation er kernen i dit personlige
DNA, og måske har du også erfaring med funding og projektøkonomi.

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.
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