
Ny visionær og erfaren direktør til 
Design denmark
Design denmark søger en ny visionær, erfaren og samfundsorienteret direktør, der 

kan være med til at udbrede kendskabet til betydningen og vigtigheden af design.

Danmarks største uafhængige alliance for designbranchen søger en ny direktør, der 
med dyb forretningsforståelse og erfaring inden for politisk interessevaretagelse kan 
sætte dagsordenen for dansk design både nationalt og internationalt.

Som ny direktør skal du de første 12 måneder have fokus på at udvikle Design den-
mark, så vi har endnu flere relevante arrangementer og tiltag for alle vores medlems-
typer. Derudover er ambitionen, at du skal styrke Design denmarks position og øge 
medlemstilgangen. 

Profilen vi søger
Du er empatisk, har gennemslagskraft og er en dygtig kommunikator. Du har muligvis 
erfaring fra en interesseorganisation, et kommunikationsbureau, fra politik eller et helt 
andet sted –– men vigtigst af alt, har du en stærk interesse for design og du forstår 
nuancerne i de forskellige designdiscipliner. 

Derudover har du følgende kompetencer:
• Du har erfaring med at lede mindre teams og med projektorganisering. 
• Du har relevant viden om arbejdet med en bestyrelse og du har fokus på at agere 

visionært. 
• Du ser dig selv som en do’er, en der selv tager fat og får ting til at ske i  

samarbejde med dine 2-3 kollegaer og foreningens bestyrelse.
• Du er en stærk netværker og en dygtig formidler, som nemt kan aflæse din  

målgruppe. 
• Vi forventer, at du behersker dansk i skrift og tale og begår dig smidigt og  

naturligt på engelsk.
• Det er naturligt for dig at sætte dagsordenen og du opleves som tydelig og  

relevant blandt beslutningstagere.
• Du synes det er spændende at arbejde med en bred diversitet inden for  

designrelaterede opgaver, f.eks. designeres rettigheder, Danish Design Award, 
designstudiernes udvikling og medlemmernes hverdagsudfordringer i deres  
virksomheder. 

• Lige så spændende finder du internationalt samarbejde samt arbejdet med 
fondsansøgninger og det at skabe meningsfulde projekter for foreningens  
medlemmer.

• Du kan sikre en bæredygtig drift og vækst af foreningens økonomi, og du ser 
netværk, samtaler og relations dannelser med både designere, direktører,  
uddannelser, internationale relationer og politiske ordførere som lige vigtige for 
vores forening. 
 
 



Ansvarsområder og opgaver
• Ledelse af sekretariatet på 2-3 medarbejdere.
• Tæt samarbejde med formandskab og bestyrelse.
• Public affairs og interessevaretagelse, hvor du evner at demonstrere effekten af 

design for virksomheder, borgere, samfund og branchens aktører.
• Forretningsstrategisk konceptudvikling i krydsfeltet mellem erhverv, politik og 

designprofessionen.
• Kommercielt ansvar med opsøgende aktiviteter med henblik på salg af  

medlemskaber.
• Foreningens ansvar for Danish Design Award, der afvikles i fællesskab med  

Dansk Design Center (DDC).
• Ansvar for indgåelse af relevante kommercielle og faglige partnerskaber.
• Styrkelse af eksisterende samarbejdsrelationer og opdyrkning af nye relevante 

relationer.
• Udvikling af medlemsfordele og services.
• Afholdelse og ledelse af medlemsmøder og -arrangementer.
• Økonomisk ansvar for budgettering, drift af foreningen samt løbende rapportering 

af status og prognoser for foreningens økonomi.
• Udvikling, co-creation og gennemførelse af internationale designfremstød.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge.

Ansøgning og spørgsmål
Ansøgningsfristen er d. 15. oktober 2021 med forventet start i januar 2022. 
Ansøgningen sendes til bestyrelsesforkvinde Lotte Lyngsted Jepsen på e-mail: 
lotte@khbstudio.com.

Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt af et ansættelsesudvalg fra Design denmarks 
bestyrelse, som ligeledes afholder ansættelsessamtaler. 

Spørgsmål til stillingen, processen eller Design denmark kan rettes til 
bestyrelsesforkvinde Lotte Lyngsted Jepsen på telefon 25 10 30 52 eller til 
næstformand Jeppe Schytte-Hansen på telefon 26 27 88 55.

Om Design denmark
Design denmark består af designere og virksomheder, der arbejder professionelt med 
design. Vores drivkraft er at demonstrere og formidle de positive effekter af design 
som faglighed og metode. På den måde styrker vi udbredelsen af dansk design både 
nationalt og internationalt. Vi tilskynder til debat om designrelaterede spørgsmål og på-
virker politiske drivkræfter til at inkludere design som et vigtigt konkurrenceparameter.
Design denmark inviterer alle med en lignende lidenskab for branchen ind i vores 
forening og alliance. Design denmark er for hele designbranchen, og vi taler både til, 
med og for designere, designvirksomheder og virksomheder, der benytter design, 
uddannelser og offentlige instanser.


