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ERFAREN OG DYNAMISK PROJEKTLEDER
SØGES TIL MADKULTUREN

Du søger stillingen ved at
sende din ansøgning
online i Miljø- og
Fødevareministeriets
rekrutteringssystem,
mfvm.dk/job/ senest den
3. juni, 2018
Der afholdes 1. samtale
den 12. juni og 2.
samtale den 27. juni.
Ansættelse pr. 1. august,
2018.
Evt. spørgsmål til
stillingen kan sendes til
projektchef Birgitte
Degnegaard på
birgitte@madkulturen.dk,
2531 0583
Løn og ansættelses-vilkår
i henhold til
overenskomst i staten.
Ansættelsessted:
Madkulturen,
Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde.

Vil du være med til at gøre en forskel for sårbare grupper gennem madprojekter? Trives du
med at stå i spidsen for projekter, der både skal udvikles og implementeres med mange
interessenter? Og har du erfaring med at samarbejde med kommunale og frivillige aktører og
sikre medejerskab? Så er du måske den projektleder, Madkulturen søger.
Vi søger en projektleder, som kan være med til at udvikle et nyt fagområde for Madkulturen
med fokus på mad og måltider som løftestang for sårbare grupper i Danmark. Da fagområdet
og de tilhørende projekter stadig er i udviklingsfasen, vil du få indflydelse på indhold og
proces. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med at arbejde med sårbare grupper og ikke
mindst med interessentinddragelse i udviklings- og implementeringsfaser.
På sigt vil du også blive inddraget i andre og lignende projekter, så det er vigtigt, at du kan
favne bredt og har en generel interesse i projektledelse og udvikling.
Vi har brug for en, der …
• Har mindst 5 års erfaring med projektledelse - både på strategisk og operationelt niveau.
• Har god erfaring med sårbare grupper og interessentinddragelse.
• Trives med projektplaner og budgetter, men også motiveres af muligheden for at tænke
ud af boksen.
• Hurtigt skaber overblik over forskellige aktørers mål, arbejdsformer og udfordringer, og
som evner at holde styr på mange projektpartnere og interessenter - også i et politisk
miljø.
• Favner bredt, og som trives med at arbejde inden for et felt, der er præget af løbende
forandringer.
• Evt. har kendskab til Mad- og Måltidsindsatser som løftestang for sårbare grupper
Vi tilbyder dig…
• Et fagligt udviklende miljø, hvor du får kendskab til aktører inden for dansk madkultur.
• En bred portefølje af opgaver, som vil udfordre og udvikle din faglighed.
• Mulighed for på sigt at blive involveret i samt sparringspartner for andre af Madkulturens
projekter.
• Faglig sparring og kompetenceudvikling i en tværfaglig projektgruppe, der er præget af en
stærk samarbejdskultur og godt humør.
• En dynamisk og visionær arbejdsplads med et team af entusiastiske mennesker, der
brænder for at styrke madkulturen i Danmark.
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Om Madkulturen
Madkulturen er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for
‘bedre mad til alle’ med fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne.
Læs mere på www.madkulturen.dk
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