
- så er du måske vores nye kollega!

På Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark EU 
Office (CDEU), søger vi en ny kollega. 

Som hele Midtjyllands EU-kontor har vi en særlig forpligtel-
se til at kunne navigere både politisk og programmæssigt 
i EU. Dette forudsætter en stigende grad af specialisering, 
også inden for Horizon Europe, som vi allerede arbejder 
målrettet med. Det er derfor også netop dette felt, som du 
skal bidrage til at udvikle til gavn for vores mange, tætte 
samarbejdspartnere. 

Du vil således komme til at arbejde særligt med Aarhus Univer-
sitets indsats omkring Horizon Europe, ligesom du vil komme til 
at understøtte Region Midtjyllands samt de midtjyske kommu-
ners arbejde ind i programmet. 

Vi søger en stærk profil, gerne med 3-5 års erfaring, og med 
mod på at gøre en forskel for Midtjyllands europæiske arbejde. 

Forskningskonsulent 
søges til Bruxelles

Fagligt er det nødvendigt, at du

• har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, sandsynlig-
vis universitetsgrad

• har lyst til at sætte EU’s forsknings- og innovationspoli-
tik i spil på CDEU’s faglige fokusområder, herunder grøn
omstilling, sundhed og erhverv

• er dygtig til at opbygge og vedligeholde stærke relationer 
med danske og internationale samarbejdspartnere, aktø-
rer og kolleger 

• har sans for detaljerne i EU-stoffet, og at du evner at 
formidle muligheder og udfordringer på dansk såvel som
på engelsk

• er i stand til at navigere i forhold til EU-institutionerne, i 
komplekse problemstillinger og i politisk ladede landskaber

• er indstillet på at have bopæl i Bruxelles og jævnlig rejse-
aktivitet til Danmark, og at du har kørekort. 

Desuden er det en stor fordel, men ikke en forudsætning, 
hvis du har kendskab til Horizon Europe og/eller de faglige 
områder, som CDEU arbejder med. 

Som person er du

• struktureret og udviklingsorienteret
• selvstændig, men også en holdspiller
•  en glad og ligetil kollega, der sammen med resten af holdet

altid bidrager til CDEUs gode arbejdskultur
• initiativrig og velformuleret, ligesom du har en stærk

gennemslagskraft
• motiverende og i stand til at se muligheder frem for be-

grænsninger
• resultatorienteret med sans for detaljer og med udsyn i

strategiprocesser
•  i besiddelse af god diplomatisk sans og politisk tæft.

Læs mere på næste side

Har du internationalt udsyn og mod på at arbejde 
for Midtjylland med EU’s forsknings- 

og innovationsrammeprogram, Horizon Europe? 



Du vil blive ansat på CDEU i Bruxelles, hvor du kan forvente dig en 
spændende og udviklende arbejdsplads med et højt fagligt niveau 
og dygtige kolleger. 

Vores team er ambitiøst, og vi går op i tværfaglighed. 

Jobbet er udadvendt og kræver, at du kan samarbejde med mange 
aktører og personer i såvel Midtjylland som Bruxelles, og du skal 
derfor have en personlighed, som både skaber tillid og virker 
motiverende på samarbejdspartnere. 

Du skal også vide, at vores arbejde for et langt stykke foregår 
digitalt, og at dine opgaver derfor også vil involvere forberedelse 
og afvikling af webinarer og lignende digitale arrangementer. 

Stillingen er på fuld tid, og arbejdsstedet er Bruxelles, men du skal 
være parat til regelmæssige, kortere rejser til Danmark.

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

Vores forventninger til dig

Du skal kunne tage selvstændigt ansvar for dine opgaver, og sam-
men med dit team skal du skabe resultater og udvikle jeres fælles 
indsats. Du skal være en åben, proaktiv og kreativ samarbejds-
partner både for dine kolleger på CDEU og for vores partnere i 
Midtjylland. 

Du skal være god til at netværke, så du kan opbygge og vedlige-
holde samarbejdsrelationer især i Midtjylland, men også i EU-mil-
jøet og blandt partnere i Europa. Uanset om du indgår i et team på 
CDEU eller med partnere i Midtjylland, er du et aktivt og udvik-
lende menneske.

Yderligere oplysninger 

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

For yderligere oplysninger om selve stillingen er du 
velkommen til at kontakte: 

Direktør Lars Holte Nielsen på 
lhn@centraldenmark.eu eller +32 486 86 66 40
eller seniorkonsulent Lina Christensen på  
lc@centraldenmark.eu eller +32 478 60 24 70.

Ansøgning

Motiveret ansøgning, CV og eventuelt anden relevant 
information bedes sendt til: 
mhl@centraldenmark.eu senest den 27. oktober 2021.  

Vi afholder første samtale i Bruxelles 
den 15. og 16. november 2021 og anden samtale 
den 26. november 2021, ligeledes i Bruxelles. 
Før anden samtale gennemfører vi en test. 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes på baggrund af din 
uddannelsesmæssige baggrund og dine kvalifikationer. 
Du bliver ansat med henblik på, at ligningslovens §33A, 
som giver mulighed for skattenedsættelse for udstatio-
nerede medarbejdere, kan finde anvendelse. 

Vi håber at kunne besætte stillingen pr. 1. januar 2022. 

Find mere information 
om Central Denmark EU Office på:

centraldenmark.eu

Ansøgningsfrist:
27. oktober 2021

Ansøgningen sendes til 
mhl@centraldenmark.eu
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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 faste 
medarbejdere i Bruxelles og 3 i Midtjylland.

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



