
Brænder du for innovation, retail og etail? 
 

 

 Er du en god projektleder? 

 Har du en baggrund i detail og/eller ehandel 

 Har du international erfaring?  

 

Så bør du nok læse videre… 

Om jobbet: 

Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning søger en dynamisk projektleder med erfaring og 

glødende engagement. Du skal arbejde med udvikling og gennemførelse af projekter ud fra forskellige 

problemstillinger indenfor retail/etail.  

Du forstår at styre projekter i alle faser og har erfaringer med at arbejde team- og netværksbaseret på en 

måde, så ny viden skaber værdi på bundlinjen. 

 
Dine kompetencer: 

 Akademisk uddannet 

 Dokumenterede praktiske projekterfaringer - gerne fra internationale projekter på områder som 
ansøgninger, fundraising, projektledelse, afrapportering, projektstyring, budget- og 
regnskabsstyring 

 Indsigt i eller erfaring fra retail/etail 

 Kenskab til: 
    - Innovationsarbejde 
    - Nye forretningsmodeller 
    - Værdiskabende arbejdsprocesser 

 Du formulerer dig flydende mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk 

 Meget gerne med en baggrund i Livsstilsbranchen  
 

Personlig profil: 

 Udadvendt og formidlende 

 Stort drive - kan arbejde selvstændigt indenfor givne rammer. 

 Engageret i innovation og retail/etail 

 Godt humør 

 God til at begå dig blandt virksomheder, myndigheder og organisationer 
 

Om os: 

Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning er et netværk under Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddannelser. Vi er sat i verden for at fremme vækst og innovation i bolig- og 

beklædningsbranchen.  

Vi arbejder på at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, i samarbejde med videns 

institutioner, virksomheder, brancheforeninger og internationale partnere. 

Vi er eksamineret til en guldmedalje af den europæiske klyngeorganisation ECEI som en af de 15 klynger i 

Europa, der har opnået den status. 

 



 
Ansættelsesvilkår: 
Stillingen kan både være fuldtids eller deltids og den ønskes besat snarest. 
Ansættelse hos Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning i Herning eller København.  
 
Ansøgning: 
Du bedes sende din ansøgning til Svea Lund på svea@innonetlifestyle.com 
Ansøgningsfrist: 5.08. 2013 - samtaler forventes afholdt i uge 33 
Har du spørgsmål vedr. jobbet kan du kontakte Betina på telefon: 96 16 62 00 
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