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Indledning 

NordDanmarks EU-kontor (herefter NDEU) har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og 
udvælgelse af en chefkonsulent til Sundhedsinnovation (herefter blot ”chefkonsulent”) til kontoret i 
Bruxelles. Der er tale om en stilling, hvor fundraising på sundhedsområdet er den primære opgave, 
suppleret med det faglige ansvar for Bruxelles-kontoret med 4 medarbejdere. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med formandsskabet og direktøren for NDEU. 

Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for chefkonsulenten, og danner således grundlag for udvælgelse 
af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/ 
rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

 Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende: 

 Uffe Viegh Jørgensen, sundhedschef i Brønderslev Kommune  

 Lone Varn Johannsen, chef for fundraising på UCN 

 Jane Bjerregaard, strategisk rådgiver på AAU  

 Morten Lemvigh, kontorchef for sundhedsinnovation i Region Nordjylland  

 Cecilie Lindstrøm, grøn konsulent for EU-kontoret i Bruxelles 

 Hanne Pihl, projekt- og administrationschef i EU-kontoret 

 Benjamin Holst, direktør NordDanmarks EU-kontor (formand) 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til direktør Benjamin Holst, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon +45 2084 1030 eller e-mail: 
thomas.gajhede@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og NordDanmarks 
EU-kontor vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon + 45 5076 1214, 
e-mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 
 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07535). Ansøgningsfristen udløber den 5. august 2020, kl. 10.00. 
 

http://www.mercuriurval.dk/
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Om NordDanmarks EU-kontor 

NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening. Medlemmerne tæller de nordjyske kommuner, 
Region Nordjylland, UCN, AAU og Sermersooq Kommune. Medlemmerne betaler et kontingent. 
Derudover finansierer EU-Kommissionen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse tre større, virksomhedsrettede initiativer. 
 
Vores kerneopgave er naturligvis at samarbejde med nordjyske aktører om at finde en genvej til EU-
midler. Vores mål er at understøtte aktiviteter, der bidrager til en øget internationalisering, vækst og 
flere arbejdspladser i Nordjylland. Vi ønsker, at relevante aktører såsom kommuner, virksomheder, 
forskere og uddannelsesinstitutioner får en større viden om mulighederne i EU-systemet og inspiration 
til hvilke udviklingstiltag, der potentielt kan være EU-projekter. 
 
Fra 2017-2019 hjemtog vi godt 147 mio. kr. til udviklingsprojekter, hovedsageligt inden for det grønne 
område, digitalisering og sundhedsinnovation. Gennem det danske Enterprise Europe Network, som 
vi er koordinator for, har vi faciliteret bl.a. underleverandører, distributører og projektpartnere på tværs 
af landegrænser. Arbejdet har resulteret i 37 mio. kr. i øget omsætning og 43 nye arbejdspladser. Til 
sammenligning har EU-kontoret sammenlagt modtaget 23 mio. kr. i tilskud fra Region Nordjylland, de 
nordjyske kommuner, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
og EU-Kommissionen. 
 
Kontoret har eksisteret siden 1990. NDEU har to afdelinger i henholdsvis Nordjylland og Bruxelles, da 
vi ønsker at være i tæt kontakt med vores bagland og samtidig være til stede, hvor de politiske 
beslutninger bliver taget. 

Kontoret i Bruxelles 

Kontoret i Bruxelles består, når det er fuldtalligt, af denne chefkonsulent på sundhedsområdet, tre 
øvrige konsulenter med hver sit fokusområde og en praktikant. Kontoret er pt. ved at flytte i attraktive 
lokaler i et lokalefællesskab med det Syddanske EU-kontor centralt beliggende i Bruxelles. 
 
Læs mere om NDEU, herunder årsrapport 2019, på www.eu-norddanmark.dk 

Strategi- og handlingsplan 2020-2022 

En ny EU-Kommission er på plads og arbejdet med de kommende års planer og budgetter er gået i 
gang. Fra begyndelsen er det klart, at grøn omstilling af samfundet sammen med digitalisering og 
sikkerhed bliver tre dominerende indsatser de kommende 5 år, mens sundhed, uddannelse, 
kvalificeret arbejdskraft og ungeindsats fortsat står højt på dagsordenen i EU.  
 
Den stærke fokusering vil blive afspejlet i budgetterne og dermed også i de mange programmer, som 
EU administrerer, og som regionen, uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og virksomhederne i 
Nordjylland kan få glæde af.  
 
NDEU har den ekspertise, som nordjyske aktører, der ønsker at anvende EU-midler til udvikling, har 
brug for. Der er enkelte større aktører, som er selvkørende, men for langt de fleste aktørers 
vedkommende er NDEU en nødvendig og anerkendt samarbejdspartner.  
 
NDEU vil i de kommende år arbejde for at konsolidere og udvikle sin position som anerkendt 
samarbejdspartner - både for dem, der kan selv og for dem, der har behov for støtte.  

http://www.eu-norddanmark.dk/
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Der er behov for et stærkt samspil mellem de nordjyske aktører og mellem Nordjylland og Europa. I 
Nordjylland er der en meget stærk tradition for samarbejde på tværs af virksomheder og på tværs af 
det private og det offentlige. Det samarbejde har NDEU en stærk part i.  
 
Med de nye store vækstdrivere - grøn omstilling, sikkerhed og digitalisering - har Nordjylland brug for 
at åbne sig endnu mere for Europa og for de midler og muligheder for vækst og udvikling, EU kan give.  
 
NDEU spiller en central rolle i at få det til at ske. Vores opgave er at hjælpe regionen, kommunerne, 
uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne med at skabe udvikling og vækst inden for de 
resultatområder, som både Nordjylland og EU prioriterer og på den måde være med til at realisere 
både europæiske og nordjyske dagsordener.  
 
Den opgave løser NDEU hver dag i et tæt samspil med en stribe nøgleinteressenter, som også 
arbejder for regionens udvikling. Vores konkrete bidrag ind i den fælles indsats er kontorets samlede 
EU-ekspertise, som vi løbende arbejder for at vedligeholde og sikre er relevant for vores kunder og 
samarbejdspartnere.  
 
I ”Strategi- og handlingsplan 2020-2022” opridses det, hvordan NDEU vil leve op til ambitionen om at 
udvikle sin position som den anerkendte samarbejdspartner for vækstorienterede aktører med behov 
for EU-finansiering og EU-ekspertise. Planen rummer de resultatområder, som EU-kontorets centrale 
interessenter har været med til at definere og de konkrete resultatmål, som kontoret skal måles på i 
perioden 2020-2022.  
 
I takt med at vores nordjyske samarbejdspartnere fokuserer deres indsatser omkring de 4 centrale 
områder; Det grønne Nordjylland, Sundhedsinnovation, Virksomhedsløft i bredden og Kvalificeret 
arbejdskraft, bliver disse områder også omdrejningspunktet for aktiviteterne hos NDEU. Med en mere 
fokuseret indsats vil vi blive skarpere på og dygtigere til det, der er vores unikke kompetence og klare 
mission; at hjælpe nordjyske aktører med at finde vej til midler, markeder, netværk og samarbejds-
partnere i EU.  
 
Indsatsen understøttes af dygtige og opsøgende medarbejdere, som arbejder metodisk med hele 
værdikæden fra projektidé til færdig ansøgning. Vi har stærk opbakning fra et politisk og europæisk 
engageret bagland, og vi har en ejerkreds, som afsætter de nødvendige ressourcer til at styrke den 
europæiske indsats og NDEU’s strategi.  
 
Vores medarbejdere besøger virksomheder, Region Nordjylland, kommuner og uddannelses-
institutioner. Vi hjælper dem med at søge midler til deres forsknings- og udviklingsprojekter, og vi 
hjælper dem med at udvikle projekterne fra idé til færdigt projekt. Vi afholder events, og vi planlægger 
besøg i Bruxelles og andre steder i Europa. I de kommende år vil vi især:  

 Skabe tætte relationer til nøgleaktører og -personer i de nordjyske økosystemer inden for vores 4 
indsatsområder. Vi har i dag allerede tætte og værdiskabende relationer, og der er basis for at 
udvide og udbygge relationerne.  

 Styrke nordjyske aktørers mulighed for at indgå i eksisterende projektkonsortier (partner-
søgninger) og bistå nordjyske aktører med konsortiedannelser og partnersøgninger. 

 Etablere netværk for medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og regionen 
inden for specifikke projektområder. Netværkene skal via events, studiebesøg og møder 
understøtte projektudvikling og evnen, viljen og lysten hos aktørerne til at iværksætte projekter.  

 Tæt opfølgning med vores kerneinteressenter, som kan medvirke til at styrke vores kontaktflader 
til vores marked.  

 
NDEU’s strategi- og handlingsplan drejer sig særligt om 4 indsatsområder:  

1. Det grønne Nordjylland  

2. Sundhedsinnovation  
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3. Virksomhedsløft  

4. Kvalificeret arbejdskraft  
 
Vi arbejder naturligvis også med en række andre indsatser; Det blå Danmark, Det attraktive Danmark, 
Digitalisering - men vi har valgt at fokusere på de 4, fordi de sammenkobler behovene i Nordjylland 
med fokusområderne i EU. 

 
Læs den fulde strategi- og handlingsplan 2020-2022 på www.eu-norddanmark.dk 

Den aktuelle situation 

NDEU har opnået fremragende resultater de seneste år. NDEU’s budget er sikret indtil 2022. Der er 
bredt funderet opbakning blandt medlemmerne, og der er et udpræget konstruktivt samarbejde i 
bestyrelsen. 

Forudsætningen for at NDEU fortsat kan hjemtage EU-midler og skabe adgang til netværk, 
partnerskaber, viden og ikke mindst markeder er, at vi har en stærk repræsentation i Bruxelles. Vi skal 
være tæt på de forskellige aktører, som påvirker og styrer støtteprogrammerne, og vi skal være tæt 
på de samarbejdspartnere, som er en forudsætning for vores succes.  

NDEU har et stærkt samarbejde med regionen om sundhedsudviklende projekter. Det er der behov 
for. Danmark er på verdensplan frontløber på flere sundhedsinnovative områder.  

Den position giver adgang til produktudvikling og markedsudvikling, som vi kan hjælpe nordjyske 
virksomheder med. Samtidig er nordjyderne generelt mindre sunde og mere udsatte for socialt 
betingede sygdomme end danskerne i øvrigt. Det hænger sammen med, at nordjyderne generelt er 
lavere uddannet, end man er i resten af Danmark. Der er med andre ord et behov for at gøre 
nordjyderne sundere. Det kan vi også bidrage til.  

Vores indsats retter sig mod en bred palet af aktører. Det gør den, fordi sundhedsinnovation er 
kompleks og kræver et samspil på tværs af offentlige og private aktører. En vigtig indsats for os er at 
understøtte det tværgående samarbejde mellem region, kommuner, virksomheder og uddannelses-
institutioner.  

Vi understøtter ikke kun teknologi- og produktudvikling. Vi understøtter også udvikling af ny viden, nye 
samspil mellem aktører, netværksdannelser, pilotprojekter og udvikling af testmiljøer. Der er behov for 
EU-midler, som er risikovillige, og som har et langsigtet perspektiv. Dem hjælper vi med at skaffe til 
Nordjylland. Det gør vi blandt andet gennem fortsat udvikling af samarbejdet med Forskningens Hus, 
universitetshospitalet, psykiatrien og Ideklinikken.  

Vi samarbejder desuden med Region Nordjylland, kommunerne, sundhedsklyngen, AAU og UCN. 

Vores kontor i Bruxelles står lige nu med følgende udfordringer og muligheder: 

 Vakancer. Kontoret er i øjeblikket underbemandet. Der er netop ansat to konsulenter inden for 

hhv. grøn omstilling og kvalificeret arbejdskraft/uddannelse. Parallelt med rekrutteringen af den 
kommende chefkonsulent til Sundhedsinnovation rekrutteres endnu en konsulent, som skal 
understøtte EU-kontorets erhvervsindsats. 

 Sammenspil med det syddanske EU-kontor. Vores kontor i Bruxelles er netop flyttet sammen 
med Syddanmarks EU-kontor. Lokalerne er attraktive og beliggende lige bag Berlaymont 
bygningen. Der skal opbygges nye samarbejdskonstellationer og måder, hvorpå vi kan sikre det 
optimale udbytte af de synergieffekter, vi vil kunne opnå med denne sammenlokalisering 

 

http://www.eu-norddanmark.dk/
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 Distanceledelse. Distanceledelse er en udfordring i alle organisationer, og det gælder også 

NDEU. Arbejdskulturen, den daglige ledelsesopfølgning, det vedholdende resultatfokus m.m. er 
vanskeligt på distancen. Hidtil har der ikke været en chefkonsulent ansat på Bruxelles-kontoret, 
og der foreligger derfor en opgave med at få struktureret sammenspillet mellem den faglige ledelse 
i Bruxelles og ledelsen i Støvring. 

 
Situationen kan således beskrives som en ”re-boot”. Kontoret i Bruxelles skal genopbygges, der skal 
rekrutteres nye medarbejdere, og der skal etableres en konstruktiv, effektiv og attraktiv kultur på 
kontoret. Derfor styrker vi vores kontor i Bruxelles med en chefkonsulent på Sundhedsinnovation, der 
udover at have konsulent- og fundraisingopgaver også er tiltænkt det faglige ansvar for 
Bruxelleskontoret - jobbet omfatter ikke personaleansvar. 

Stillingen  

Der er tale om en åbenlyst attraktiv stilling.  
 
Chefkonsulenten vil få et særdeles alsidigt job, hvor kerneopgaven på sundhedsområdet suppleres 
med faglig ledelse og kontakter til interessenter i både Nordjylland og Bruxelles. Chefkonsulenten vil 
få (eller udbygge) et meget stort netværk, der strækker sig fra NDEU’s medlemmer, Nordjyllands 
virksomheder og offentlige myndigheder til en række fora i EU-regi. Chefkonsulenten vil få betydelige 
frihedsgrader til at nå sine og kontorets mål – og tilbydes også en lederopgave, der kan løses af en 
førstegangsleder. 

Opgaver og ansvar  

Chefkonsulenten har til opgave at sikre en professionel interessevaretagelse i EU, der skaber værdi 
for Nordjyllands aktører og aktiviteter/projekter inden for sundhedsinnovation og -forskning. 
 
Chefkonsulenten skal blandt andet bidrage til at fastholde og udbygge Nordjyllands/NordDanmarks 
EU-kontors omdømme som professionel og kompetent samarbejdspartner i EU-projekter og 
internationale samarbejder generelt. Rollen omfatter mere specifikt bl.a. følgende opgaver: 
 
Netværk 

 Bidrage til fastholdelse og udvikling af centrale faglige netværk i Bruxelles, såsom CORAL, ERRIN, 
EIP on AHA, herunder Nordic reference Site netværket.  

 Bidrage til faglige diskussioner med forskere og andre aktører i forhold til at vurdere, om et givent 
område ligger inden for de programmer og calls, som opslås i EU-regi. 

 

Overvågning af sundhedstrends og faglige ressourcepersoner 

 Overvågning og opsøgning af faglige og politiske udviklingstrends inden for sundhedssektoren til 
overvejelse. 

 Identifikation af faglige ressourcepersoner, som regionen kan trække på eller samarbejde med i 
forbindelse med konkrete opgaver, og proaktivt knytte relevante aktører sammen i internationale 
netværk. 
 

Behovsafdækning og interessevaretagelse  

 Afsøge og identificere behov og projektinteresser i det nordjyske sundhedsvæsen og inden for 
dets innovationsmiljøer. 

 Identificere relevante projektpartnere i EU som potentielle samarbejdspartnere til nordjyske 
aktører. 



Chefkonsulent til Sundhedsinnovation  |   8 

 

 Med udgangspunkt i regionens behov for tværsektorielle og tværinstitutionelle samarbejder og 
projekter at varetage interesser, der fremmer muligheden for inddragelse af kommunerne og de 
private aktører i Region Nordjylland. 

 
Støttemuligheder 

 Vejlede ledere og medarbejdere i Region Nordjylland og øvrige relevante aktører om muligheder 
for samarbejder og støttemuligheder i EU’s programmer inden for sundhedsinnovation og 
sundhedsforskning.  

 At bringe en grundig indsigt i Horizon Europe-sundhedsprogrammet, men også gerne andre EU- 
fundingmuligheder, og de bagvedliggende strategier og tanker, i spil. 
 

Projektdeltagelse  

 Medvirke ved identifikation af projektmuligheder og deltage i udarbejdelse af ansøgninger om 
projekter finansieret af diverse EU-fonde og andre EU-finansieringskilder. 

 Foretage screening af projektideer og partnere og på baggrund heraf komme med forslag til 
muligheder for at indgå i forskningssamarbejder internationalt.  

 Facilitere konkrete projektansøgninger i samarbejde med projektpartnerne. 

 Deltage i konkrete EU-finansierede innovations- og andre projekter på vegne af Region 
Nordjylland. Omfatter især aktiviteter, der med stor fordel kan udføres med udgangspunkt i 
beliggenheden i Bruxelles.  

 
Chefkonsulentens ledelsesopgave er ikke fast defineret, men vil som minimum indeholde følgende 
elementer: 

 Daglig ledelse af Bruxelles-kontoret i tæt samspil med direktøren  

 Faglig sparring til kontorets medarbejdere 

 Være kulturbærer og et fagligt fyrtårn for en kultur præget af konstruktivt og effektivt samarbejde 
om at skabe værdi og vækst i Nordjylland 

 Evne at udleve strategien i det daglige arbejde 

 Sikre et kontinuerligt overblik over Bruxelles-kontorets aktiviteter og målopfyldelse. 
 
Den mere præcise ledelsesrolle kan drøftes nærmere. 

Succeskriterier 

Chefkonsulentens præstation i jobbet vil som udgangspunkt blive vurderet på følgende hovedkriterier, 
idet situation og omstændigheder til stadighed vil sætte nye kriterier, som chefkonsulenten skal 
tilpasse sig: 
 

Efter 6 måneder vil chefkonsulenten primært blive vurderet på: 

 Succesfuld sammenlokalisering med det syddanske EU-kontor, herunder konkrete aftaler om 

relevante samarbejdsflader såvel som et socialt velfungerende arbejdsmiljø 

 Har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet og igangsat en action plan for relevante 

tiltag over en 2-årig periode 

 Har kortlagt alle interessenter og relevante projektemner for de enkelte aktører i Nordjylland – har 

igangsat matchet med disse til relevante programmer inden for sundhedsinnovation og -forskning. 

 Har igangsat arbejdet med at passe nordjyske aktører ind i relevante partnersøgninger, projekt-

konsortier eller netværk 

 Har søsat en kommunikationsindsats fra Bruxelleskontoret omkring de nye 7-årige ramme-

programmer. Dette forventes at inkludere det nordjyske fundraisernetværk og nå bredt ud til alle 

relevante aktører inden for de af Bruxelleskontoret berørte temaer 
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 Har etableret et arbejdsmiljø centrerende om chefkonsulenten som fagligt fyrtårn på 

Bruxelleskontoret.  

 

Efter 12 måneder vil chefkonsulenten endvidere blive vurderet på at have: 

 leveret på de ovenstående, specifikke opgaver, 

 skabt et stabilt fagligt og socialt miljø på Bruxelleskontoret, 

 sikret et produktivt og solidt samarbejde på tværs af kontorerne i Bruxelles og Nordjylland, 

 etableret et stabilt team i Bruxelles, der er velkendte ansigter hos de væsentligste nordjyske 

aktører og opfattes som nærværende, fagligt tilgængelige og vigtige sparringspartnere, 

 indsendt minimum 3 ansøgninger med nordjyske aktører inden for sundhedsinnovation, 

 sikret - via arbejde med partnersøgninger, at nordjyske aktører er med som partnere i minimum 5 

projektansøgninger, 

 sikret, at teamet i Bruxelles har indsendt minimum 12 ansøgninger med nordjyske aktører inden 

for de i strategien nævnte fagområder, 

 sikret, at teamet i Bruxelles via partnersøgningsarbejde har fået 20 nordjyske aktører med i 

projektansøgninger inden for de i strategien nævnte fagområder. 

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de faglige, ledelsesmæssige og 
personlige kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

 Længerevarende, relevant uddannelse. Gerne inden for sundhedsområdet, men det kan også 
være en samfundsvidenskabelig eller kommerciel uddannelse. 

 Erfaring med fundraising/ansøgningsprocesser. Gerne inden for sundhedsområdet i forbindelse 
med ansøgninger til EU-midler, men det kan også være i forbindelse med andre formaliserede 
ansøgningsprocesser. 

 Erfaring med professionel interessevaretagelse i et komplekst interessentlandskab, gerne med 
kommercielt sigte. Eks. som konsulent eller lignende.  

 Indsigt i sundhedsdagsordenen i Danmark og internationalt. 

 Sproglige kompetencer: Mundtligt og skriftligt dansk og engelsk på professionelt niveau. Fransk 
er en fordel, men ikke et krav. 

 Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. 

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den kommende chefkonsulent skal evne - og blive motiveret af - den dobbelte rolle som spillende 
træner. 
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Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:  

 Udpræget drivende og resultatorienteret 
Evner at varetage en ansvarstagende og opsøgende rolle, hvor man leverer det, der skal til for at 
sikre fremdrift i projekter, processer og beslutninger – udpræget forståelse for, at NDEU har en 
støttende rolle og ikke må blive en flaskehals. Løsningsorienteret. 

 Velafstemt på tværs af landegrænser 
Evner at være i tæt, fortrolig og loyal dialog med NDEU’s medlemmer, medarbejdere og ledelse – 
at sikre fælles mål og tilgange på trods af distance. 

 Analytisk sans og overblik 
Evner at skabe og bevare overblik over mange parallelle opgaveforløb, motivere ud fra såvel 
faglige/saglige behov og individuelle hensyn og evner at delegere opgaver til samarbejdspartnere. 

 Kunne forblive motiveret og konstruktiv 
Forbliver motiveret under omskiftelige arbejdsvilkår, hvor situation og forventning hurtigt kan 
forandre sig. Forbliver positiv, løsningsorienteret og konstruktiv – også ved kursændringer. 

 Kunne facilitere tillidsvækkende samarbejde med en bred vifte af interessenter 
Udadvendt og relationsopbyggende. Den rette kandidat evner at agere tillidsvækkende og over-
bevisende samt være synlig og imødekommende i et miljø med mange forskellige interessenter. En 
brobygger og professionel networker. 

 Har pondus, er udadvendt og en velargumenterende kommunikator 
Evner i forhandling og i øvrigt at kommunikere klart, overbevisende og troværdigt – både internt i 
organisationen og over for samarbejdspartnere. En autentisk person med stor integritet – én, der 
bliver lyttet til, og som leder ved at vise det gode eksempel. Lyst til at varetage ledelsesmæssige 
funktioner/opgaver. 

 Arbejder selvstændigt og har samtidig fokus på helheden og det tværgående samarbejde 
Betragter tværfaglighed, helhedstænkning, involvering, dialog og samarbejde som forudsætninger 
for opgaveløsninger. 

 Kan begå sig både i et internationalt miljø – og i Nordjylland  
Evner at skabe resultater, respekt og tillid i de arenaer, der er i et EU-miljø og blandt NDEU’s 
medlemmer - både formelt og socialt. 

Ansættelsesvilkår 

Arbejdsstedet er Bruxelles med løbende og jævnlige tjenesterejser til Danmark.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. Lønniveauet tager sit afsæt i ansøgerens 
kvalifikationer og i betragtning af, at lønnen er skatteundtaget, forudsat at ansøgere opfylder 
betingelserne for udstationering under ligningslovens §33a. 
 
Nærmeste reference er direktøren for NDEU. 
 
Stillingen omfatter faglig ledelse, men ikke som udgangspunkt personaleansvar. 
 
Der forventes tiltrædelse snarest muligt. 
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Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist Den 5. august 2020, kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde Den 7. august 2020 

Indledende samtaler Den 12. august 2020 

Test, personvurdering og referencetagning Ml. 1. og 2. samtalerunde 

Rapportering og anden samtalerunde Den 25. august 2020 

Forhandling og ansættelse Efter den 25. august 2020 

Tiltrædelse Senest den 1. oktober 2020 

 


