
Stillingsopslag: Lab Director til RetailTech Lab

Lyngby-Taarbæk Vidensby søger en Lab Director til et nyetableret test-lab i Lyngby, som skal 
understøtte iværksættere, der udvikler løsninger til detailbranchen.

Vidensby-partnerskabet med +80 medlemmer arbejder målrettet på at skabe et innovationsdistrikt 
over de kommende fem år. Som led i denne satsning etableres nu et nationalt RetailTech Lab i 
Lyngby sammen med flere af Vidensbyens medlemmer. Test-labbet skal give danske tech-startups 
og SMV’er inden for retail mulighed for at teste og udvikle teknologiske og digitale løsninger i et tæt 
samarbejde med branchen - understøttet af et stærkt teknisk vidensmiljø omkring DTU. Labbet 
etableres i Lyngby Storcenter, hvor du vil have fast base.

Vi søger en stærk profil til at stå i spidsen for dette ambitiøse initiativ. Den rette person får mulighed 
for at opbygge et nationalt test-lab for detailbranchen, der er det første af sin art i Danmark. Du får 
derudover et unikt netværk af videnstunge virksomheder og organisationer.

Stillingen er forankret i Lyngby-Taarbæk Vidensby, og du vil referere til Vidensbyens adm. Direktør 
Marianna Lubanski.

Vi forestiller os en Lab Director med følgende kompetencer:

• En videregående uddannelse formodentlig inden for økonomi/handel/byudvikling
• Gerne erfaring fra andre iværksættermiljøer, hubs, eller lign. i privat eller offentlig regi
• En baggrund eller særlig forståelse for teknisk innovation og iværksætteri vægtes højt, da du 

bliver ’the go to person’ for iværksættere, og du skal kunne matche dem med en tilsvarende 
retailer i byen

• Erfaring med projektledelse af komplekse projekter med mange stakeholdere, og evnen til at 
agere i et krydsfelt af mange interesser

• God til at samarbejde og i stand til at arbejde selvstændigt
• Gode kommunikationsevner og i stand til at motivere SMV’er særligt inden for detailhandlen

Stillingen er foreløbig 2-årig. Det er hensigten, at der i den første 2-årige periode skal udvikles en 
bæredygtig fremtidig forretningsmodel for labbet. Labbet er i sin udviklingsfase støttet af Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse.

Løn og arbejdsforhold ifølge forhandling.

Vil du vide mere om stillingen kontakt Marianna Lubanski på ml@vidensby.dk eller 30463640.

Vi modtager ansøgninger og vil afholde samtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Læs mere om RetailTech Lab eller besøg Vidensby.dk
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