Kan du stå i spidsen for Grøn Koncert?
Vi søger en projektleder med erfaring i udviklingen, planlægningen og afviklingen af større kulturelle events
til at stå i spidsen for et af Danmarks allerstørste musikbrands – Grøn Koncert. Vores nuværende projektleder
skal på barsel i foråret, hvorfor dette er en 19 måneders projektansættelse som den øverste ansvarlige for
Grøn Koncert (det svarer til 2 sæsoner). Efter de knap to år er gået, tages der stilling om samarbejdet skal
forlænges.
Som projektleder vil du indgå i Muskelsvindfondens Indsamlingsafdeling, der er en fleksibel arbejdsplads,
men hvor der samtidig forventes en høj grad af tilstedeværelse i hele sommerperioden. Du elsker at gå forrest
samt er god til at stille dig op foran forsamlinger og tale. Du er selvstændig, udadvendt, iderig og struktureret
på samme tid. Du er fantastisk til at rumme og værdsætte mange typer mennesker. Kan du genkende dig selv
i dette, er du måske den perfekte kandidat til projektlederrollen på Grøn Koncert.
Du har:
-

Potentiale til at lede et projekt lige fra udvikling, planlægning, afvikling til evaluering
Gennemslagskraft
Erfaring fra lignende opgaver
Gerne kendskab til Eventmanagement og oplevelsesdesign
Gode kommunikationsevner, skriftligt som mundtligt
Erfaring med at arbejde med frivillige

Om stillingen:
-

Du vil indgå i en indsamlingsafdeling med i alt 20 kollegaer
Fuldtidsansættelse senest 01. februar
Refererer til Teamleder i det daglige (Drift, Opgaver, Ansvar)

Ansøgningsfrist og kontakt:
Mandag d. 19 november. Samtaler i uge 48. Tiltrædelse januar 2019. Ansøgningen sendes til
jeis@muskelsvindfonden.dk.
Har du yderligere spørgsmål eller er du nysgerrig på dele af funktionen, så kontakt teamleder Jens Isbak på
8948 2222
Om Muskelsvindfonden
Vi opfordrer alle relevante profiler til at søge stillingen som projektleder uanset alder, køn, religion, etnisk
tilhørsforhold og fysiske funktionsnedsættelser mv. Læs mere om Muskelsvindfonden og indsamlingsafdelingen på
https://muskelsvindfonden.dk/det-goer-vi/indsamlingsaktiviteter/
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og lære dig nærmere at kende.

