
 
 

 

 

Jobbeskrivelse 

Økonomiansvarlig 

Sekretariatet for Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster søger en ca. 20 timers 
økonomiansvarlig til at tage sig af netværkets afrapporteringer af projekter til diverse 
bevillingsmyndigheder samt til at være ansvarlig for overblik over sekretariatets økonomi generelt.  
 

Profil: 

Vi forventer at du har erfaring med at være økonomiansvarlig fra tidligere stillinger og at du ligeledes 

har erfaring med at arbejde med ministerielle og / eller regionale fonde og rigtig gerne med 

afrapportering af EU projekter. Du vil få ansvar for at styre budgetter og regnskaber og være primus 

motor på årsregnskaber. 

Du er erfaren C5 og EXCEL- bruger og i det hele taget en haj til at skabe økonomisk overblik. 

Vi opfordrer alle til at søge også gerne seniorer, som ser dette som en mulighed for neddrosling af 

arbejdstiden eller konsulenter, der har egen virksomhed ved siden af.  

 

Stillingen:  

Jobbet er en 20 timers stilling med arbejdsplads i Herning. 

Ansættelse:  

Ansættelse vil være hos Development Centre UMT, som er sekretariat for Innovationsnetværket 

Lifestyle & Design Cluster 

 

Start:  

Snarest muligt 

 

Kontakt: 

Er du interesseret i at høre mere om jobbet eller ønske at søge stillingen så kontakt: 

Adm. Direktør Betina Simonsen, betina@ldcluster.com  eller på tlf. 96166200/29360090 

 

OM Lifestyle & Design Cluster 

Lifestyle & Design Cluster er et af 22 Innovationsnetværk under Uddannelses- og 

forskningsministeriet, som har til formål at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de 

små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher. Vores 

primære opgaver er at identificere, formidle og forankre ny viden og fungere som brobygger 

mellem virksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner med det formål at styrke 

virksomhedernes innovations- og konkurrenceevne. 

Ud over et sekretariat består Lifestyle & Design Cluster af en bestyrelse, et konsortium (opdelt i 
fire faggrupper) og en gruppe af mere end 120 dialogvirksomheder. Vi har en bred 
berøringsflade med erhvervslivet, og hvert år deltager omkring 800 virksomheder i seminarer, 
konferencer, kortere eller længerevarende forløb arrangeret af Lifestyle & Design Cluster. 

Du kan læse mere on os her:  http://ldcluster.com  
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