
Projektleder  
 

Er du stærk på relationer, og kan du omsætte idéer og drømme til virkelige aktiviteter der giver genlyd  
i Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens? 
 
Vi leder efter en projektleder, der kan understøtte og løfte et nyetableret fællesskab til nye højder.  
 
Skolen, idrætsforening og Lokalrådet, arbejder sammen med Kolding kommune og DGI om en fælles vision som vi kalder 
”Midtpunkt for Livet – rum for alle”.  

Vi vil gerne skabe et rum for alle I nye fællesskaber på tværs af fysiske og sociale skel mellem skole,  
foreninger, erhvervsliv, menneskers baggrund, alder og interesser omkring forskellige dannelses-,  
kultur- og sundhedsaktiviteter.  

Derfor har vi brug for at ansætte en projektleder, der kan samle de aktører der allerede er med, men også få flere med. 
Og vi har brug for en person, der kan sætte aktiviteter i gang, styrke vores organisering og bringe visionen til live .  
 
Hvem er du? 
Du er som en ildsjæl i jobbet og skal kunne brænde igennem - sammen med os. Stillingen er bred og appellerer ikke til en 
bestemt uddannelse, men mere til dig der tidligere har lavet projekter. Vi forventer du har erfaring med at omforme 
ideer til aktiviteter og drive dem gennem godt samarbejde, ledelse og motivation af frivillige. Det er afgørende at du har 
drive, kan bringe dig selv og dine idéer i spil og sikre fremdrift. Du trives derfor bedre på gulvet end foran en computer.  
 
Du har en vindende personlighed og ser muligheder og finder løsninger. Du er stærk til at dyrke relationer og bringe dit 
netværk i spil. Har du allerede et netværk du kan trække på, så er det selvfølgelig en fordel. For at følge ting til dørs og 
have orden i eget hus, er du også god til at organisere og strukturere gennemføring af events og planer, hvor logistik med 
koordinering og opfølgning på indsatser og økonomi også er vigtige elementer for et godt resultat.  
  
Om arbejdet  
Som projektleder skal du sikre, at der bliver sat initiativer og aktiviteter i gang til gavn for lokalsamfundet. På den måde 
bidrager du til at styrke borgernes sundhed, dannelse og kulturelle oplevelser. Du får i høj grad mulighed for selv at 
præge stillingen og udviklingen i fællesskab med os. Indenfor det første år, er der dog nogle fastlagte milepæle vi skal nå:  
1) bygge en levedygtig frivillig organisation og struktur, der kan være den bæredygtige rygrad i visionens virkeliggørelse 
2) skabe det økonomiske grundlag for projektets levedygtighed efter den 1-årige projektopstart, bl.a. ved at søge  
    fondsmidler, tilskud samt andre bidrag 
3) etablere et stort arrangement, der samler lokalsamfund og formidler budskabet med visionen  
Vi har en forventning til, at du hurtigt kan skabe aktiviteter så endnu flere aktører og borgere i området bliver kendt med 
visionen og tager del i den.  

 
Hvad kan vi tilbyde dig 
Du vil blive en del af et spirende miljø og en kultur hvor vi diskuterer, griner og trækker på fælles hammel med respekt for 
initiativtagerne. Som projektleder bliver du en central figur i området. Det meste af din tid vil foregå i dialog med 
borgere, foreninger, institutioner og virksomheder om afsøgning af behov og muligheder. Mange af aktiviteterne og dine 
berøringsflader vil være med frivillige som du vil møde på skæve tider af døgnet.   
Vi kan tilbyde dig et spændende job som ikke eksisterer i dag og som vi sammen skal udvikle. Se yderligere informationer 
i funktionsbeskrivelsen på http://www.lokalraad-nbsd.dk/projekter/midtpunkt-for-livet-rum-for-alle/ 
 
Om jobbet  
Arbejdssted: primært Drejens, Strandhuse og Nr. Bjert med udgangspunkt i eget lokale på Lyshøjskolen, Lyshøj Alle 1, 
6000 Kolding. 1-årig projektansættelse på gennemsnitlig 10 timer ugentligt, med mulighed forlængelse/fastansættelse og 
opnormering efter periodens udløb. Løn: Kr. 150.000 inkl. feriepenge 
 
Ansættelsesprocessen 
Ansættelse hurtigst muligt. Vi holder stillingen åben til vi har fundet den rigtige og kalder løbende ind til samtaler. I din 
ansøgning vil vi bede dig gøre dig nogle tanker om hvordan du kan bidrage med at bringe visionen til live. Du har frihed til 
at vælge hvilket medie du vil bruge til din ansøgning, blot du sender den til Jan Fald Bentsen på jan@bentsen.at  
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:  

• Casper Rasmussen (repræsentant fra Idrætsforeningen) på telefon 29659479,  

• Morten Nørby Poulsen (repræsentant fra skolebestyrelsen) på telefon 24793826,  

• Jan Faldt Bentsen (repræsentant fra Lokalrådet) på telefon 20141454 

http://www.lokalraad-nbsd.dk/projekter/midtpunkt-for-livet-rum-for-alle/
mailto:jan@bentsen.at

