
VI SØGER EN PROJEKTLEDER
til Food Innovation Center/DANDY Business Park

Kan du skabe struktur i projekter  
indenfor fødevareudvikling?
Som vores nye projektleder har du altid det store overblik og 
tager ansvar for deadlines. Du husker alle de ting, som gør, at alle 
partnere lykkes. Du får alle partnere til at levere og holder dem 
opdateret på fremdrift og status. Dermed færdiggøres vores  
projekter inden for tidsrammen og på højeste niveau, samtidig 
med at du yder den allerbedste service med et smil.

Du bliver en del af et levende fødevarehus, du nyder at smage på 
nye fødevarer, vidensdele og støtte op om at skabe vækst mellem 
virksomhederne, der er tilknyttet huset. 

Food Innovation Center er en projektorganisation, og derfor får 
du samarbejdsflader med mange forskellige partnere både i Food 
Innovation House og i hele landet. Struktur, overblik og evne til 
at samarbejde er en nødvendighed for at kunne udføre vores 
arbejde. Food Innovation Center er en arbejdsplads, hvor der er et 
stort aktivitetsniveau og interaktion med virksomhederne. 
 
Om Food Innovation Center  
Food Innovation Center er en del af Food Innovation House – sel
skabet som står for at skabe innovation via forskellige aktiviteter, 
projekter, konferencer, workshops for husets lejere og partnere. 
Food Innovation House er en del af DANDY Business Park, som 
består af otte forskellige huse, som alle arbejder for at skabe 
bæredygtig vækst.  

Arbejdssted 
Food Innovation Center, Lysholt Allé 3, 7100 Vejle 

Tiltrædelse  
Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning og dit CV til Gyda Bay på mail:  
gb@foodinnovationhouse.dk senest 16. januar 2022 kl. 12.00. 

Ansættelsen er på ca. 20 timer pr. uge. Ansættelsen følger  
ansættelsesvilkår for deltidsansættelse. Du vil referere til daglig 
leder Gyda Bay. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkom
men til at kontakte Gyda på mobil 61 18 81 85 eller på mail  
gb@food innovationhouse.dk

Vi forventer, at du

•  Elsker at lykkes med projekter
•  Elsker at skabe struktur og op

følgning i komplekse forløb
•  Vægter det gode samarbejde højt 

og ved, hvordan du motiverer alle 
projektpartnere

•  Er selvstændig, ansvarlig og mål
rettet i dit arbejde

•  Har masser af drive, er imøde
kommende og elsker at nå mål

Kvalifikationer

•  Du har kendskab til og erfaring 
med gode projektlederværktøjer

•  Du er selvkørende og elsker at 
tage ansvar

•  Du er detaljeorienteret og har 
kommerciel forståelse

•  Du trives godt i en projekt
organisation

•  Projektledererfaring vægtes højt
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