19. Maj 2015

Søges: Udviklingsprofil med potentiale
Foreningen UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et privat-offentligt partnerskab, der arbejder for
at skabe vækst og udvikling i landsdelen Sønderjylland. Det sker i et dynamisk samarbejde mellem
foreningens 25 medlemmer og foreningens sekretariat. Og med eksterne samarbejdspartnere i
form af nøglepersoner fra erhvervsliv, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og politik i
og udenfor landsdelen.
Til foreningens sekretariat søges snarest en erfaren person med en stærk udviklingsprofil og
potentiale til at blive chefkonsulent. Du skal deltage i udvikling og igangsætning af foreningens
aktiviteter inden for projektudvikling, fundraising og udvikling af rammebetingelser.
De primære arbejdsopgaver:
- Udvikling, ansøgning og igangsætning af erhvervsfremmeprojekter, inden for de sønderjyske
erhvervsstyrkepositioner; logistik og transport, landbrug og fødevarer,
energiteknologi/industriel produktion samt aktuelle temaer.
- Udvikling af erhvervsmæssige rammebetingelser fx; adgang til kvalificeret arbejdskraft,
infrastruktur og finansiering af udviklingsprojekter.
- Deltagelse i positioneringen af landsdelen Sønderjylland og udvikling af samarbejdet med
aktører nord og syd for landsdelen.
Du har
- en relevant videregående uddannelse på kandidat niveau og kan dokumentere flere års
erfaring og resultater fra arbejde med udviklingsopgaver, forretningsudvikling samt
interessevaretagelse.
- en analytisk og konstruktiv tilgang til arbejdsopgaverne med en stærk evne til at kunne levere
fremdrift i samarbejde med andre.
- erfaring med at skabe overblik og sammenstille komplekse problemstillinger i notater, der kan
danne grundlag for at udvikle landsdelens rammebetingelser.
Du er en person, der
- arbejder selvstændigt struktureret, og følger opgaverne helt til dørs.
- har let ved at begå dig på tysk og engelsk i skrift og tale.
- er fleksibel, robust og har en positiv indstilling, der medvirker til, at du løser de udfordringer,
der naturligt kommer i løbet af udviklingsprojekter og samarbejdsprocesser.
Vi lægger derudover vægt på, at du er udadvendt, tillidsfuld og god til at opbygge relationer.
Vi tilbyder
- Et udfordrende og afvekslende job i foreningens sekretariat i Aabenraa, hvor du i høj grad selv
har mulighed for at sætte en dagsorden og skabe dine arbejdsopgaver.
- Engagerede kolleger med en uformel omgangstone, der brænder for at udvikle landsdelen
Sønderjylland til et endnu bedre sted at bo, arbejde og uddanne sig.
Ansøgning
Send din ansøgning med CV snarest til Direktør Claus Schmidt, på cs@soenderjylland.dk.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør Claus Schmidt på
telefon 29 68 50 76. Samtaler gennemføres løbende med henblik på tiltrædelse snarest.
Læs mere om UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) på www.soenderjylland.dk

