Bruxelles, den 20. marts 2018

Vi søger en ny medarbejder til vores kontor i Bruxelles

EU-kulturkonsulent
- er du god til EU,
netværk og fundraising?
- så er du måske vores nye EU-konsulent
Som en del af arven efter kulturhovedstadsåret Aarhus 2017 har Region
Midtjylland og de 19 kommuner en fælles vision om at være europæisk
kulturregion. Vi søger derfor en EU-kulturkonsulent med base i Bruxelles.
Du vil blive ansat på Central Denmark EU Office (CDEU)
i Bruxelles og vil skulle arbejde i forløbet Genvej til
Europa, der er finansieret af Region Midtjylland, og som
skal understøtte visionen om at udvikle den europæiske
kulturregion.
Du skal have fingeren på pulsen vedrørende relevante EU-politikker og -muligheder, og du skal kende dine
EU-programmer samt have let ved at opdyrke et europæisk kulturnetværk i Bruxelles.
Du får muligheden for at være med til at udvikle det unikke og spændende værktøj, Genvej til Europa, til gavn for
både kulturforvaltninger og -aktører i Midtjylland.
Konkret skal du både hjælpe midtjyske kulturinstitutioner med at identificere europæiske partnere, relevante
EU-programmer og relevant EU-politisk kontekst for
de konkrete projekter. Desuden skal du kunne coache
kulturaktører i deres ansøgningsskrivning, arbejde med
kompetenceudvikling inden for det europæiske kultursamarbejde og skabe synlighed i både EU og Europa for
midtjyske kulturaktører.

Om jobbet
Vi tilbyder dig et spændende og udviklende job i en matrix
organisering med dygtige, motiverede og selvledende kollegaer
i et team, som går op i tværfaglighed. Jobbet er udadvendt og
kræver, at du kan samarbejde med mange aktører og personer i
såvel Midtjylland som Bruxelles.
På kulturområdet har vi to medarbejdere: En med basis i Midt
jylland og en med base i Bruxelles. Som konsulent i Bruxelles
skal du derfor arbejde tæt sammen med din kollega i Midtjyl
land, og samtidig skal du varetage andre opgaver, der skaber
værdi og/eller understøtter værdiskabelse for Midtjylland.

Vores forventninger til dig
Du skal kunne tage selvstændigt ansvar for dine opgaver, og
sammen med de teams, som du kommer til at indgå i, skal du
skabe resultater. Du skal være en ukompliceret, proaktiv og
kreativ samarbejdspartner for dine kollegaer på CDEU og
for vores partnere i Midtjylland, og så skal du være god til at
netværke. Du skal nemlig kunne opbygge og vedligeholde
samarbejdsrelationer i både Midtjylland, Bruxelles’ internati
onale miljø og resten af Europa. Uanset om du indgår i et team
på CDEU eller med partnere i Midtjylland, er du et aktivt og
udviklende menneske.
Fortsættes

For at komme
i betragtning til stillingen
skal du have:
Faglige kompetencer:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Relevant kandidatgrad
Godt kendskab til EU - både på policy- og programsiden
Erfaring med internationalt kultursamarbejde
Kendskab til danske/midtjyske kulturaktører og deres
behov
Erfaring med ansøgningsskrivning og projektledelse af
EU-projekter er en fordel
Stærk kommunikator med gode mundtlige og skrift
lige kommunikationsevner, herunder evnen til at
formidle komplicerede problemstillinger på en enkel
og tilgængelig måde og til at gå i dialog om disse
Gode sprogkundskaber – som minimum flydende
engelsk i skrift og tale
Kendskab til Midtjylland
Kørekort

Personlige kompetencer:
• Initiativrig og velformuleret med stærk gennemslags
kraft
• Evne til at motivere og til at se muligheder frem for
begrænsninger
• Resultatorienteret med falkeblik for detaljer og udsyn
i strategiprocesser
• God diplomatisk sans samt politisk tæft
• Selvstændig - men samtidig en holdspiller med gode
samarbejdsevner
• Godt humør med lyst til at bidrage til, at CDEU er en
god, samarbejdende og udviklende arbejdsplads

Der er tale om en 3-årig stilling, løbende fra 1. august
2018 til 31. august 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af din ud
dannelsesmæssige baggrund og dine kvalifikationer. Du bliver
ansat mhp., at ligningslovens §33A, som giver mulighed for
skattenedsættelse for udstationerede medarbejdere, kan finde
anvendelse. Bemærk, at det er en forudsætning for at varetage
stillingen, at du er bosat i Bruxelles-området. Du kan forvente
nogen rejseaktivitet i jobbet, fortrinsvist til Midtjylland.

Yderligere oplysninger
og ansøgning
Rammen om arbejdet er CDEU’s strategi, som blev
vedtaget i sommeren 2015, og CDEU’s forløb, Genvej
til Europa. Du kan finde mere information herom og om
CDEU på centraldenmark.eu
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kon
takte EU-konsulent Lina Christensen på e-mail:
lc@centraldenmark.eu eller telefon +32 2 230 87 32
Motiveret ansøgning, der forholder sig til ovenstående
kompetencefelt, bilagt relevant dokumentation bedes
sendt til:
ahc@centraldenmark.eu senest 19. april 2018 kl 12:00.
Skriv gerne i mailen, hvor du har set jobopslaget.
Vi afholder første samtale i Aarhus 15.-16. maj og
anden samtale i Bruxelles 7. juni. Før anden samtale
gennemfører vi en test.

Hovedlogo

Central Denmark EU Office
Avenue de Tervueren 35
B-1040 Bruxelles
centraldenmark.eu

Central Denmark EU Office er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen samt Aarhus Universitet. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger, regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner som for andre aktører
i Midtjylland. Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest muligt ud af det europæiske samarbejde. Kontoret har et bredt
arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber,
generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere. CDEU har pt.
Lang version
18 medarbejdere i Bruxelles og 2 i Midtjylland.
Genvej til Europa er en indsats i forhold til Europæisk Kulturregion - et samarbejde, der er opstået i kølvandet på Aarhus 2017, og som inkluderer
Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner. Genvej til Europa kompetenceudvikler kulturaktører inden for det europæiske samarbejde ved
at rådgive om udvikling af projekter og netværk. Desuden skaber forløbet synlighed for midtjyske kulturaktører og kommuner. CDEU er koordinator for indsatsen, som finansieres af Region Midtjylland. Siden 2014 har Genvej til Europa rådgivet omkring 150 projekter og hjulpet 24 projekter
med ansøgninger til europæiske og nordiske fonde. Genvej til Europa varetages af to medarbejdere; en i Midtjylland og en i Bruxelles, og disse
medarbejdere understøttes af den øvrige EU-faglige ekspertviden på CDEU.

