
 
 
To projektledere søges til fremme af cirkulær økonomi indenfor mode, møbel 
og livsstilsbranchen 
 
Lifestyle & Design Cluster (LDC) er operatør på GRØN CIRKULÆR OMSTILLING – Danmarks nye store program for 
udbredelse af cirkulær økonomi (CØ) i små og mellemstore virksomheder. Til at varetage den faglige og 
administrative projektledelse indenfor faglige forløb med primær fokus på CØ i mode, møbel og livsstilsbranchen 
ansætter vi nu 2 projektledere – en projektleder til CØ indenfor mode og tekstil og en projektleder til CØ indenfor 
møbel og bolig. Brænder du for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at rykke sig i en mere 
cirkulær økonomisk retning og kan du kombinere solide projektlederkompetencer med viden, erfaringer og netværk 
fra enten mode- eller møbelbranchen, så er det måske dig, vi har brug for. 
 
Du er en stærk og engageret projektleder, der kan drive, inspirere og koordinere samarbejder med de deltagende 
SMV’er i fokus, så der kommer konkrete og implementerbare cirkulære forretningsmodeller ud af det. Du har sans 
for administrative processer og de krav til kvalitet og rettidighed, som bl.a. EU-finansierede projekter medfører. Du 
skal samtidig kunne synliggøre indsatsen og formidle projektresultaterne til en bred kreds af interessenter. 
 
Hvad søger vi konkret? 
• To projektledere med viden og erfaringer fra udviklings- og 

projektarbejde indenfor hhv. mode & tekstil og møbel & bolig. 
• Du har indsigt i muligheder og problemstillinger indenfor cirkulær 

økonomi for de to brancher og et stort netværk i branchen.  
• Du har erfaring med cirkulær økonomi, bæredygtighed og 

designtænkning og kan dokumentere væsentlige resultater inden for 
projektledelse 

• Du kan både løfte og styre opgaver på egen hånd OG indgå konstruktivt i 
et ambitiøst fagligt miljø, hvor vi hjælper hinanden på tværs af projekter 
og opgaver  

• Du har gerne erfaring med regionalfondsstøttede og/eller lignende EU-
finansierede projekter 

• Du er en god facilitator og mødeleder og har erfaringer med at afholde 
styre- og partnergruppemøder, workshops, seminarer, netværk og 
konferencer. 

• Du har et godt netværk og forstår at skabe gode relationer  
• Du har indsigt i SMV’ers vilkår og skaber gode rammer for virksomhederne i projektet 
• Du agerer CØ-faglig tovholder, som sikrer overholdelse af deadlines 
• Du tænker naturligt formidling af opnåede resultater med som en del 

af dine faglige opgaver 
 
Kravene til de to projektledere mht. administrativt og styringsmæssigt overblik, analyse og kommunikation 
forudsætter i udgangspunktet, at du har en akademisk uddannelse indenfor et relevant fagligt felt. 
 
Hvem er vi? 
Lifestyle & Design Cluster er et innovationsnetværk og en klyngeorganisation for den danske mode-, møbel- og 
livsstilsbranche. Vores mission er at medvirke aktivt til, at livstilsbranchen i Danmark forbliver blandt de mest 
innovative, konkurrencedygtige og bæredygtige i verden. Via brobygningsaktiviteter, projekter og netværk mellem 
virksomheder og videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner bidrager vi til at fremtidssikre virksomhederne i 
ovennævnte og tilknyttede brancher.  
 

Det praktiske 
• Arbejdsplads i Birk Centerpark v. 

Herning eller i BLOX, København 
• Ansættelse hurtigst muligt– vi 

behandler ansøgninger løbende. 
• Ansøgningsfrist d. 23. januar 
• Fuldtidsansættelse, 37 timer om 

ugen. 
• Løn efter kvalifikationer 
 



Vi er 20 ansatte i LDC, som fagligt bl.a. er organiseret ud fra vores tre overordnede strategiske indsatsområder: 
Cirkulær økonomi, Design og Innovation samt Digitalisering. De to nye projektledere kommer til at indgå i vores 
Cirkulær Økonomi-team, hvor vi i øjeblikket er fem medarbejdere, inkl. en teamleder.  
 
Arbejdsstedet bliver enten vores hovedkontor i Birk v/ Herning eller i BLOX, København K. Der vil under alle 
omstændigheder være en del rejseaktivitet forbundet med stillingerne. Beslutning om arbejdssted træffes ud fra en 
samlet vurdering af de indkomne ansøgninger og den endelige fastlæggelse af arbejds- og ansvarsområder. 
 
Hvis du er interesseret, så send os en ansøgning + CV og angiv, om du søger projektlederstillingen vedr. mode & 
tekstil eller stillingen vedr. møbel & bolig. Fortæl os desuden om, hvad der motiverer dig for at arbejde med cirkulær 
økonomi, SMV’er og livstilsbranchen. Udover din motivation og dine evner som projektleder, er det din driv- og 
handlekraft og evne til at indgå ligeværdigt i et tæt kollegialt team, som vi har brug for. 
 
Ansøgning + CV sendes til info@ldcluster.com. Skriv enten ’CØ Projektleder mode & tekstil’ eller ’CØ Projektleder 
møbel & tekstil’ i emnefeltet. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Kim Hjerrild, via mail kim@ldcluster.com. 
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