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STILLINGSOPSLAG I 01.03.2023 

 

Projektleder søges med fokus på næste generation 

Hvis du kunne tænke dig at blive en driver for at unge mellem 13-19 år vælger at uddanne sig inden for 

naturvidenskab og/eller blive iværksætter – så er denne stilling måske noget for dig? 

 

Science City Lyngby (i daglig tale Vidensbyen) er en not-for-profit forening med 80+ medlemmer, der 

arbejder på at understøtte uddannelse, innovation, entreprenørskab og den grønne omstilling i tætte triple 

helix samarbejder mellem store og små virksomheder, uddannelsesinstitutioner, ejendomsaktører og 

kommune.  

Vi har en stilling ledig til en akademisk medarbejder, der kan bidrage til udvikling og fremdrift af en række 

tværfaglige projekter og netværksaktiviteter. Du bliver en del af et team, hvor ambitionerne er høje i 

forhold til udviklingen af Lyngby som en af Europas førende universitetsbyer.  

Stillingen 

Vi søger en akademisk medarbejder, der har lyst til at indgå i de mange tværgående opgaver og projekter, 

som vi driver sammen med vores medlemmer med primær interesse for målgruppen ’unge mellem 13-19 

år’. Vi driver årligt en Science Festival, vi har lige kickstartet en klub for piger ’Science Girls’ og vi afholder 

en to-dages Startup Bootcamp for unge med en iværksætter i maven – bare for at nævne nogle af 

foreningens aktiviteter. 

De overordnede arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:  

• Projektledelse og implementering (f.eks. udvikling, koordinering og planlægning af aktiviteter) 

• Netværksarbejde og -facilitering, herunder planlægning af og deltagelse i styregrupper, diverse 
arbejdsgrupper, mv. 

• Fundraising, herunder formulering af og opfølgning på ansøgninger 

• Gennemførelse af møder, events, konferencer, prisuddelinger, mv. 

• Fremstilling af mødemateriale, projektoplæg, tekster, referater, præsentationer mv. 

• Administrative opgaver, herunder mødeforberedelse 
 

Vi samarbejder med private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og kommune, 

hvilket indebærer fleksible arbejdstider. Du forventes at kunne deltage i eftermiddags- og aftenmøder. Vi 

arbejder med frihed under ansvar fra vores fysiske lokation tæt ved Lyngby station. 

Kvalifikationer 

Du har en relevant akademisk videregående uddannelse samt erfaring fra tidligere jobs, hvor der arbejdes 

projekt- og netværksorienteret på tværs af offentlige og private organisationer.  
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Du kan påtage dig at løfte større projekter og arbejde selvstændigt, men skal også kunne samarbejde med 

projektdeltagere og interessenter fra forskellige eksterne organisationer.  

Du kan løbe opgaverne i gang, og du kan afslutte dem, og du synes, at den samlede proces er interessant. 

Det er vigtigt, at du er kommunikativ, initiativrig og er god til at tilrettelægge dine opgaver i samspil med 

det øvrige sekretariat. 

Du trives med at have mange projekter i gang samtidig – uden at miste overblikket. Du skal kunne arbejde i 

et dynamisk arbejdsmiljø i en lille organisation, som kræver stor fleksibilitet i forhold til de mange 

arbejdsopgaver.  

Vi forventer at du skriver godt på både dansk og engelsk. Du har stærke it-kundskaber, et solidt kendskab til 

MS Office pakken og er vant til at bruge CRM/CMS-systemer samt professionel brug af sociale medier. 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder en udfordrende fuldtidsstilling i en spændende og ambitiøs medlemsorganisation. Du bliver en 

del af et dedikeret sekretariat, hvor du vil få et stort ansvar, mange alsidige opgaver og hvor vi har det sjovt 

og hjælper hinanden. Det giver en stor selvstændighed i jobbet og fordrer, at du kan prioritere dine 

opgaver. 

Løn og ansættelsesvilkår vil være svarende til statens overenskomster og vil afhænge af dine kvalifikationer, 

herunder uddannelse og relevant erhvervserfaring.  

Ansøgning 

Send din motiverede ansøgning og CV senest fredag den 31. marts. Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Vi vil afholde samtaler løbende. 

Yderligere oplysninger 

Har du spørgsmål til stillingen bedes du tage fat i adm. direktør Marianna Lubanski på ml@vidensby.dk eller 

+45 3046 3640. 

 

 

Om Science City Lyngby 

Science City Lyngby er en privat not-for-profit forening og et unikt partnerskab mellem erhvervsliv, 

universitet, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer og kommune i Lyngby. Vi arbejder for at skabe en 

levende videns- og universitetsby samt udvikle netværk og projekter på tværs af sektorer med henblik på 

innovativ by- og erhvervsudvikling.  

 

Du kan læse mere om os og de mange projekter på vidensby.dk - og du kan også finde os på LinkedIn
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