
Design denmark søger projektleder 
(barselsvikariat) 
Vi søger en struktureret og ambitiøs projektleder, der vil bidrage til udviklingen af 
Design denmark.  

Vi tilbyder en alsidig stilling, hvor du får en bred berøringsflade med medlemmer og 
samarbejdspartnere i en organisation, der emmer af entreprenørånd, hvor tingene 
godt kan gå hurtigt, og hvor vi altid løfter i flok. 

En ansvarsfuld rolle for dig der har overblikket
Design denmark er en lille og agil organisation med en flad struktur og en 
aktiv bestyrelse – derfor spiller alle medarbejdere en central rolle i organisa-
tionen. Du skal kunne omsætte direktørens og bestyrelsens visioner og ideer 
til virkelighed i konkrete aktiviteter. Du er den primære tovholder på en lang 
række praktiske organisationsopgaver, men har også den daglige kontakt til 
medlemmer. Du er indgangen til foreningen, og du vil få et indgående 
kendskab til både forening, medlemmer og samarbejdspartnere. 

Jobbeskrivelse:
Projektlederopgaver – Planlægning og udvikling af medlemsarrangemen-
ter, koordinering af oplægsholdere, deltagere, opfølgning mm. Udarbejde 
projektplaner for enkeltstående projekter, som foreningen tager ind. 
Alt sammen i tæt samarbejde med direktøren, men du skal kunne 
eksekvere selvstændigt.

Danish Design Award projektledelse – Deltage i projektgruppen på vegne 
af Design denmark. Arbejde tæt sammen med Dansk Design Center om 
eksekveringen af Danish Design Award, hvor der er opgaver løbende over 
hele året. Deltage i jurymøde, gennemse indsendelser, planlægge og 
eksekvere awardshow. Dette projekt profilerer foreningen og giver dig en 
kæmpe indsigt i den danske designbranche hvor du vil møde og vejlede 
mange designere og virksomheder i processen. Se mere på: 
http://www.danishdesignaward.com/

Medlemsservice – Udvikle Design denmarks medlemsservice, sørge for at 
medlemmernes historier bliver kommunikeret via foreningens kanaler 
(sammen med kommunikationsassistenten), lave ind og udmeldelser, 
besvare mails fra medlemmer, besvare medlemstelefonen og være 
kontaktperson for restudvalget. 

Hvervning af medlemmer – Kontakte potentielle medlemmer, og evt. holde 
kaffemøder med disse. 

Administrativt ansvar for sekretariatet – Overordnet ansvar for og 
håndtering af driften af sekretariatet og af organisationen, kontakt til 
bogholder, it-service og opdatering og vedligeholdelse af 
medlemsdatabase samt praktiske forefaldende opgaver sammen 
med kommunikationsassistenten. 

http://www.danishdesignaward.com/


Om dig
• Du skal have erfaring med planlægning og afvikling af arrangementer.
• Du skal kunne styre projekter, hvor interne og eksterne samarbejdspart-

nere har delopgaver, så lysten og evnerne til samarbejde er et vigtigt 
element i arbejdet. 

• Du skal være modtagerorienteret, være god til at tænke i forskellige 
målgrupper for de forskellige aktiviteter og have lyst til at arbejde med 
målgruppen designere og designvirksomheder. 

• Du er servicemindet, systematisk og struktureret, og du kan skabe ro og 
orden omkring dig. 

• Du har bred administrativ erfaring, og du har arbejdet med  
medlemsdatabaser, kalenderstyring og korrekturlæsning.

• Du trives med at være den samlende kraft i en omskiftelig hverdag, hvor 
dagsordenen hurtigt kan skifte. 

• Du sætter pris på et godt kollegaskab og har lyst til at indgå i en  
afdeling med en uformel tone og et stærkt sammenhold.

• Vi forventer, at du er dialogisk i din tilgang og god til at kommunikere 
med dine omgivelser. 

• Interesse for og viden om designbranchen er en fordel. 

Stillingen er et 1 årigt barselsvikariat med start 11. marts 2019. 
Arbejdsstedet er: Design denmark, Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 
København K. 

For yderligere oplysninger om stillingen
Kontakt Kristine Lauritsen, tlf. 2713 6193 eller på kla@designdenmark.dk. 

Ansættelsesprocessen
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i januar 2019.

Ansøgning og deadline
Send din ansøgning, CV og øvrig relevant materiale til: 
info@designdenmark.dk, senest den 7. januar 2019.

Design denmark, en arbejdsplads med horisontale relationer og 
gode kollegaer
Design denmark er Danmarks største uafhængige brancheorganisation for 
designere og designvirksomheder. Vi arbejder hver dag for at demonstrere 
og formidle de positive effekter af design, for at sikre at designere og 
designbranchen opleves som professionel, kreativ og innovativ for vores 
godt 550 medlemmer.

Læs mere om Design denmark her

http://www.designdenmark.dk

