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Projektleder til fundraising og
internationalisering
D2i – Design to innovate, Kolding

Ambitiøse mål for D2i – Design to innovate skal indfries og vi søger derfor en projektleder.
Kan du identificere designdrevne forretningsmuligheder for SMV’er og koble dem til det nationale og
internationale fundingsystem?
D2i søger en erfaren projektleder, der kan udvikle designklyngens internationale profil og identificere og
udvikle nye vækstskabende projekter i designklyngen.
Om stillingen
D2i er en designklyngeorganisation, der udmønter erhvervspolitik med fokus på vækst- og jobskabelse
igennem design. I tæt samarbejde med vores partnerkreds, driver vi en række projekter, der har til formål at
skabe forretningsudvikling og vækst i virksomheder gennem brug af design og designmetoder. Der er sat nye
ambitiøse mål for designklyngen, og det er indfrielse af disse mål vi søger en erfaren projektleder til. Dine
primære opgaver vil indeholde følgende:
• Løbende dialog med virksomheder i klyngen og afdækning af deres behov.
• Projektudvikling og modning i samarbejde med klyngens virksomheder og partnere.
• Kobling af virksomhedsbehov med det nationale og internationale innovations-fundingsystem.
• Identificering og etablering af relevante internationale konsortier.
• Pennefører på projekt- og fondsansøgninger.
• Ejerskab fra start-til-slut på udviklingsprojekter.
• Sikre mål og effektstyring med fokus på hjemtagning af midler til designklyngen.
Om dig
Du har en relevant, akademisk uddannelse og minimum 5-10 års erhvervsfaring inden for projektudvikling,
-ledelse og -implementering, samt erfaring med og en proven track record inden for international fundraising.
• Du har en rigtig god forretningsforståelse og indsigt i designdrevet innovation.
• Du kan identificere og modne forretningsmuligheder for designklyngens virksomheder og partnere.
• Du fungerer godt med en bred kontaktflade og kan skabe synergi på tværs af mange interessenter og har
en inkluderende tilgang.
• Du er en stærk og tydelig kommunikator.
• Du har indgående kendskab til, og kan navigere i, det nationale og internationale innovations- og
fundingsystem.
• Du har et omfattende nationalt og internationalt netværk inden for funding og design.
• Du fungerer godt med specifikke KPI’er for dit arbejde.
• Du arbejder selvstændigt og proaktivt.
• Du er interesseret i at deltage positivt i klyngeorganisationens aktiviteter.
Vi tilbyder
Et job i en lille udviklingsorienteret organisation med en bred kontaktflade til designklyngens virksomheder og
samarbejdspartnere.
Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling med en høj grad af selvstændighed og mulighed for
indflydelse på eget arbejdsområde og designklyngens videre udvikling. Gode kollegaer i et uformelt og kreativt
arbejdsmiljø, med høj faglighed og åbenhed.
Klyngeorganisationen har til huse på Designskolen Kolding, hvor arbejdspladsen også vil være. Der vil være
mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag.
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Deadline for ansøgninger er 14. september 2015. Der afholdes samtaler 22. september 2015.
Stillingen er ikke tidsbegrænset. Løn efter kvalifikationer og i overensstemmelse med Djøf’s overenskomst for
regioner. Der er dog ikke tegnet overenskomst.
Tiltrædelse 1. november.
Send ansøgning og CV til thit@d2i.dk senest 14. september 2015.
For yderligere spørgsmål om stillingen, kontakt direktør i D2i, Thit Juul Madsen, E: thit@d2i.dk eller M: 25 28
42 15

Om D2i
D2i – Design to innovate er en designklynge forankret i Region Syddanmark med regionale, nationale og
internationale samarbejdsrelationer.
D2i har til formål at skabe forretningsudvikling og vækst i virksomheder igennem design og designdrevet
innovation.
D2i har igennem de sidste fire år introduceret og trænet over 570 virksomheder, i alt 1600 medarbejdere og
ledere, i design og designmetoder.
Designklyngens partnerkreds tæller bl.a. Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Capital of Children
Billund, Kolding Kommune, LEGO, ECCO, Dong Energy og Region Syddanmark.
Læs mere om D2i her: www.d2i.dk
Klyngeorganisationen deler leder og medarbejdere med markedsføringskonsortiet Dansk Design & Arkitektur
Initiativ, DANISH™ http://danish.tm
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