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Central Denmark EU Office i Bruxelles søger løntilskudsmedarbejder -  
i samarbejde med Region Midtjylland i Viborg  
  
Er du frisk på at være aktiv et internationalt miljø, er du interesseret i den grønne omstilling i Region 
Midtjylland og EU, har du en videregående uddannelse, og er du berettiget til at modtage løntilskud 
efter 1. september 2021? Så kan du være den, vi søger.   
 
Stillingen er en spændende kombination af virksomhedspraktik i Region Midtjylland i august 2021 og 
en løntilskudsstilling i Bruxelles september-december 2021.  
 
I Region Midtjylland kommer du til at få indgående kendskab til de områder, der arbejdes med inden 
for den grønne omstilling, mens du i Bruxelles vil kunne bruge den viden, du har indsamlet i Viborg, 
når du skal arbejde tæt sammen med vores EU-konsulenter på det grønne område. Her vil du, enten 
som underleverandør eller mere selvstændigt, komme til at bidrage til de opgaver, som konsulen-
terne hver især er ansvarlige for.   
 
Det, som vi tilbyder, er at styrke dine kompetencer på en række områder, herunder projektudvikling, 
analyse, kommunikation og offentlig administration. Jobbet vil også styrke dit netværk både i Midtjyl-
land og i Bruxelles betragteligt, da CDEU’s arbejdsfelter spænder vidt, og vi derfor er i tæt kontakt 
med en meget bred vifte af private såvel som offentlige aktører.  
 
Når det kommer til din profil, har vi følgende ønsker:   
 

- En videregående uddannelse, gerne inden for samfundsvidenskaberne  
- Et godt kendskab til både EU og internationalt samarbejde  
- Gode analytiske evner, høj politisk bevidsthed og evne til at håndtere komplekse sam-

menhænge  
- Ansvarsbevidsthed og evne til at følge opgaverne til dørs  
- Gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner   
- Gode sprogkundskaber, herunder som minimum flydende engelsk i skrift og tale  
- Gennemslagskraft og et udadvendt væsen  
- Et kreativt mindset, en stor initiativrigdom og en evne til at se muligheder frem for be-

grænsninger  
- En fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne samt gode samarbejdsevner  
- Kendskab til Midtjylland – f.eks. inden for energi, klima og cirkulær økonomi   
- Og, sidst men bestemt ikke mindst, et godt humør.  

 
Fokus på grøn omstilling 
  
I forbindelse med arbejdet i såvel Viborg som Bruxelles vil du komme tæt på projekter, der opere-
rer inden for feltet grøn omstilling og bæredygtighed – f.eks. det store midtjyske klimatilpasningspro-
jekt Coast to Coast Climate Challenge, der snart har kørt i fire år, samt nye og spændende projekter 
inden for alternativ arealanvendelse i landbruget foruden et nyt og omfattende projekt inden for cir-
kulær økonomi.  
På kontoret i Bruxelles får du primært fokus på den grønne omstilling, herunder klimatilpasning, 
energi, cirkulær økonomi og bioøkonomi, men der vil også være mulighed for at indgå i flere af vo-
res øvrige teams.  
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Det er vores ønske, at du starter forløbet i først Viborg fra 2. august 2021 og siden kommer til Bru-
xelles fra 1. september til udgangen af december 2021. 
 
Vi har mulighed for at give gode råd til at finde en bolig i Bruxelles, ligesom vi gerne hjælper 
med svar på yderligere praktiske spørgsmål. Bemærk, at lovgivningen begrænser løntilskudsstillingen 
til fire måneder, og at vi beder dig bekræfte hos Jobcenteret, at du er berettiget til løntilskud.   
 
Frist og yderligere info  
 
Du kan læse mere om os på www.centraldenmark.eu, og du er også velkommen til at kontakte sous-
chef Birgitte Karnøe Frederiksen på tlf. +32 2 230 87 32 eller e-mail bkf@centraldenmark.eu for nær-
mere oplysninger.  
 
Send din ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelt andre bilag til Anita Holten Carlson 
på ahc@centraldenmark.eu   
 
Ansøgningsfrist er den 31. maj 2021. Vi afholder (virtuelle) samtaler i juni måned med deltagelse fra 
både Region Midtjylland og CDEU.  
 
Formålet med Central Denmark EU Office er at sikre, at alle aktører i Midtjylland får mest mu-
ligt ud af det europæiske samarbejde. Central Denmark EU Office er ejet af Region Midtjylland, 
regionens 19 kommuner, Aarhus Universitet samt VIA University College, og kontoret arbejder 
for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 
kulturinstitutioner, private virksomheder og andre aktører i Midtjylland. 
  
Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, 
EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, bran-
ding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.  
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