Har du et internationalt mindset og brænder du for at skabe
vækst via netværk og samarbejde mellem offentlige og
private aktører? – Så har vi jobbet til dig
NordDanmarks EU-kontor søger lige nu en International Projektkonsulent til at arbejde
med partnersøgninger til offentlige-private konsortier med henblik på at opnå EUfunding.

JOBBET
Dit primære fokus bliver at udvide nordjyske virksomheder, videns institutioner og
offentlige aktørers internationale netværk gennem bl.a. verdens største
erhvervsfremme netværk, Enterprise Europe Network (EEN), European Regions
Research and Innovation Network (ERRIN) og EU-DK Support (Uddannelses og
Forsknings Styrelsens EU-Support Netværk).
Du skal sikre, at de nordjyske aktører kender og bruger de mange mulighederne i vores
netværk, herunder partnerskaber omkring udviklingsprojekter, deltagelse i offentlige
udbud fra andre EU-lande, mv.
Dine primære arbejdsopgaver vil være at:
•
•
•
•
•
•
•

hjælpe med at positionere Norddanmarks EU-kontor som et kompetent
videnscenter for internationalisering og netværkssamarbejde.
assistere kontorets fundraisere med at finde relevante samarbejdspartnere til
deres projekter.
identificere og motivere nordjyske aktører, der har internationalt potentiale til
at indgå i internationale partnerskaber, projekter og netværk.
Screene partnersøgningsdatabaser for relevante muligheder mhp.
videreformidling
Analysere indkommende forespørgsler, partnersøgninger og muligheder og
opbygge en stærk pipeline af interesserede og relevante aktører
deltage i europæiske netværk for at skabe muligheder for de nordjyske
aktører
indgå aktivt i planlægning, promovering, eksekvering og opfølgning på
kontorets arrangementer, herunder også koordinering af aktiviteter med
Danmarks øvrige regionale EU-kontorer.

Jobbet er udadvendt og kræver samarbejde med aktører både i Nordjylland, Danmark
og Europa. Aktiviteterne foregår i tæt parløb med de øvrige ansatte på kontoret, de
danske partnere i Enterprise Europe Network og EU-DK Support samt de øvrige danske
EU-kontorer.

DIN PROFIL
Vi forventer at du har gennemført en relevant lang videregående uddannelse, har en
god kommerciel forståelse og gerne erfaring med internationalt samarbejde.
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Du har minimum 2-3 års erfaring, herunder erfaring fra et og gerne flere af følgende
områder:
•
•
•
•

EU-projekter
Netværkssamarbejde
Eventkoordinering
informationsformidling

Optimalt har du et solidt kendskab til det politiske setup i Nordjylland og et godt overblik
over regionens erhvervsfremmeaktører.
Som person er du:
•
•
•
•
•
•
•
•

sprogligt flydende og ubesværet i skrift og tale på både dansk og engelsk
resultatorienteret og selvkørende, men evner også samarbejdet
i stand til at bevare fokus med mange bolde i luften på samme tid
god til at vedligeholde og opbygge relationer, både internt og eksternt
international af mindset og har en god situationsfornemmelse
systematisk og vedholdende i din tilgang til opgaverne
positiv, udadvendt og mulighedssøgende
god til at spotte muligheder for synergieffekter og få andre til at købe ind på
idéen

DIN PROFIL
Du tilbydes et spændende job på en international arbejdsplads med et inspirerende
arbejdsmiljø og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får et job med gode
karrieremuligheder, hvor den rette indsats giver synlig succes og anerkendelse.
Du får mulighed for at skabe stærke faglige og personlige relationer og netværk såvel
internationalt som regionalt i Nordjylland. Der må forventes minimum 25 rejsedage/år.
Herudover tilbyder NordDanmarks EU-kontor en kultur præget af et stort fagligt
engagement sammen med attraktive ansættelsesvilkår, der matcher jobindhold og

forventninger til indsatsen. Endelig vil der være gode muligheder for relevant
efter- og videreuddannelse.

VIRKSOMHEDEN
NordDanmarks EU-kontor (www.eu-norddanmark.dk) har eksisteret siden 1990 og har
kontor i både Nordjylland og Bruxelles. Kontoret tilbyder professionel rådgivning
indenfor fundraising og internationalisering, som bygger på erfaring under hele
processen fra behov til den faktiske gennemførelse.
NordDanmarks EU-Kontor er en forening, som er etableret af de 11 nordjyske
kommuner og Region Nordjylland. Målet er at bidrage til økonomisk vækst og positiv
erhvervsudvikling ved at skabe varige arbejdspladser og udvikle virksomheder og
offentlige institutioner i Nordjylland. Dette opnås ved at etablere de rigtige
internationale kontakter for interessenterne, samt sikre at de nordjyske virksomheder
får det maksimale ud af disse kontakter.
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Koblingen af netværk og støttemuligheder med information, viden og kompetencer
skaber hvert år en lang række muligheder for virksomheder, institutioner og
organisationer i Nordjylland, og gør regionen, kommunerne og virksomhederne kendte
som relevante aktører på den europæiske og internationale scene.

ANSØGNING OG SPØRGSMÅL
Du bedes fremsende ansøgning og CV til bmm@ndeu.dk senest d. 17.august 2021.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt på NOVI d.23. august 2021.
Ved spørgsmål kan du kontakte Projekt- og Administrationschef Hanne Bregendahl Pihl
på 61885307 eller hbp@ndeu.dk
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