
Bruxelles, den 21. januar 2020

- så er du måske vores nye kollega!

Central Denmark EU Office (CDEU) opruster sit sundheds-
team og søger nu en medarbejder, der kan styrke vores 
arbejde med at skabe værdi for det midtjyske sundheds-
system gennem EU og europæisk samarbejde ved såvel 
hjemtag af EU-midler og strategisk positionering som 
relationsskabelse. 

Du vil blive ansat på CDEU i Bruxelles, og du kommer til at indgå 
i vores sundhedsteam, der arbejder dedikeret med at udvikle 
EU-dimensionen i Region Midtjyllands sundhedsøkosystem.

Du kommer til at samarbejde tæt med midtjyske kommu-
ner og med Region Midtjylland - herunder hospitalerne og 
andre sundhedsaktører - om at samskabe aktiviteter og lave 
projekter med europæiske partnere, ligesom du vil skulle 
identificere relevante EU-støtteprogrammer og relevant 
EU-politisk kontekst for de konkrete aktiviteter. 

Desuden skal du kunne rådgive og coache dine aktører i deres 
ansøgningsskrivning, arbejde med kompetence- og projektudvik-
ling samt bidrage til at skabe synlighed i både EU og Europa for 
den midtjyske sundhedsdagsorden. 
Det er centralt, at du evner at samtænke sundhed med andre fag-
områder, som er relevante for at understøtte en aktiv EU-indsats 
på både det nære og det regionale sundhedsområde.
 

Om jobbet

CDEU har i sit sundhedsarbejde fokus på de midtjyske 
hospitaler. Et andet vigtigt fokusområde er det kommunale 
sundhedsvæsen i kommunerne med grænsefladerne til de 
regionale hospitaler, hvor velfærdsteknologi er centralt. 

EU-sundhedsrådgiver 
i Bruxelles  

Kollegaen, vi søger i dette opslag, får fokus på sidstnævnte 
område. Desuden består sundhedsteamet af en medarbejder 
med fokus på sundhedsforskning på Aarhus Universitet. 

Vi tilbyder dig et spændende og udviklende job i en matrix-
organisering med dygtige, motiverede og selvledende 
kolleger i et team, som er ambitiøst og går op i tværfaglighed. 
Jobbet er udadvendt og kræver, at du kan samarbejde med 
mange aktører og personer i såvel Midtjylland som Bruxelles. 
Du skal kunne se muligheder og have en personlighed, som 
skaber tillid og virker motiverende på samarbejdspartnere.

Stillingen er på fuld tid (37 timer om ugen), og det primære 
arbejdssted er Bruxelles, men du skal være parat til regel-
mæssige, kortere rejser til Danmark.

Den overordnede målsætning med jobbet er at bidrage til 
CDEU’s strategi, som du finder på linket her

Vores forventninger til dig

Du skal kunne tage selvstændigt ansvar for dine opgaver, og 
sammen med dit team skal du skabe resultater og udvikle je-
res fælles indsats. Du skal være en åben, proaktiv og kreativ 
samarbejdspartner både for dine kolleger på CDEU og for 
vores partnere i Midtjylland. 

Du skal være god til at netværke, så du kan opbygge og ved-
ligeholde samarbejdsrelationer især i Midtjylland, men også i 
EU-miljøet og blandt partnere i Europa. Uanset om du indgår 
i et team på CDEU eller med partnere i Midtjylland, er du et 
aktivt og udviklende menneske.

Læs mere på næste side

- er du vant til at bevæge dig i snitfladerne mellem det 
midtjyske sundhedsøkosystem og europæisk samarbejde, 

og kan du fundraise og netværke?

https://centraldenmark.eu/wp-content/uploads/2017/10/Strategi-2015.pdf


Når vi skal besætte stillingen, lægger vi vægt på 
følgende erfaringer og kompetencer:

Faglige erfaringer og kompetencer

• Relevant uddannelsesmæssig baggrund, sandsynligvis universi-
tetsgrad

• Godt kendskab til EU og europæisk samarbejde, herunder såvel 
relevante EU-politikker som EU-programmer

• Dokumenteret erfaring med europæisk/internationalt samarbejde

• Kendskab til danske/midtjyske sundhedsaktører og deres behov

• Erfaring med EU-projektudvikling, ansøgningsskrivning og -ledelse 

• Stærke mundtlige og skriftlige 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.

Personlige kompetencer

• Initiativrig og velformuleret med stærk gennemslagskraft

• Evne til at motivere og se muligheder frem for begrænsninger

• Resultatorienteret med sans for detaljer og med udsyn i strategi-
processer

• God diplomatisk sans og politisk tæft

• Selvstændig – men samtidig en holdspiller med gode samar-
bejdsevner

• Godt humør og med lyst til at bidrage til, at CDEU er en god, sam-
arbejdende og udviklende arbejdsplads.

 

Yderligere oplysninger 

Du kan læse mere om CDEU på hjemmesiden 
www.centraldenmark.eu

For yderligere oplysninger er du velkommen til at 
kontakte:

Direktør Lars Holte Nielsen 
e-mail: lhn@centraldenmark.eu / tlf.: +32 486 86 66 40  

eller 

Sundhedskonsulent Maria Pedersen på 
e-mail: mhp@centraldenmark.eu / tlf.: +32 478 78 24 83  

Ansøgning

Motiveret ansøgning, CV og eventuelt anden rele-
vant information bedes sendt til: 
mhl@centraldenmark.eu senest den 11. februar 
2020.  

Vi afholder første samtale i Bruxelles den 3. og 4. 
marts 2020  og anden samtale den 19. marts 2020 i 
Region Midtjylland. Før anden samtale gennemfører 
vi en test. 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af 
din uddannelsesmæssige baggrund og dine kvalifikati-
oner. Du bliver ansat med henblik på, 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, for-
trinsvist til Midtjylland.

Stillingen forventes besat pr. 1. maj 2020. 

Find mere information 
om Central Denmark EU Office på:

centraldenmark.eu

Ansøgningsfrist:
11. februar 2020 

Ansøgningen sendes til 
mhl@centraldenmark.eu
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Lang version
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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, Aarhus Universitet samt VIA University College. CDEU ar-
bejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner 
og en række 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. 11 medar-
bejdere i Bruxelles og 3 i Midtjylland.

https://centraldenmark.eu
https://centraldenmark.eu

