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Projektleder med en stærk innovationskraft i E-handel og livsstilsbranchen 

Brænder du for livsstilsbranchen og har du erfaring fra e-handel og andre teknologiske 
projekter? Så læs endelig videre, da vi i Lifestyle & Design Cluster søger en projektleder, der er 
mindst lige så skarp på at skabe innovativ digital handel for andre, som du er på at opdatere din 
egen viden. 

Dine kompetencer ligger ønskeligt i krydsfeltet mellem at være brandvarm på digitalisering og 
iskold på både eksekvering og overblik. Dine chancer for at lande jobbet bliver kun bedre, hvis 
du har kompetencer og/eller praktisk erfaring inden for teknologiske løsninger, som understøtter 
e-handel, kunderelation, digital formidling og Internet of Things. Kort sagt: har du indsigt i, hvad 
det kræver for virksomheder at digitalisere deres afsætningskanaler? Så er det dig, vi har brug 
for. 

Om jobbet: 

Vi søger en projektleder til det digitale team hos Lifestyle & Design Cluster med et delt virke. 
Dels som projektleder og dels som intern it-support. Som projektleder søger vi en, som kan 
varetage projekter omkring innovation og e-handel i livsstilsbranchen særligt med fokus på 
eksport. Som intern it-support søger vi en profil, som kan styrke os i digitalisering af vores 
kunderelationer, online aktiviteter som webinar og digitale konferencer. Som en del af Lifestyle 
& Design Cluster, skal du kunne navigere mellem at dyrke relationer til virksomheder samt i de 
nationale/internationale forskningsmiljøer. Derudover skal du have et øje for at hive nye 
projekter, finansiering eller samarbejder til huset? 

Vores omdrejningspunkt er digitalisering primært i livsstilsbranchen, møbel, mode, interiør – 
deriblandt er der en del fokus pt. på e-handel, markedspladser. En udvikling, der de næste to år 
vil brede sig mere til digitalisering af hele værdikæden. 

Det rent praktiske: 

● Arbejdsplads i Herning eller København 
● Akademisk uddannet 
● Ansættelse snarest – vi behandler derfor ansøgninger løbende 
● Du formulerer dig flydende såvel mundtligt som skriftligt på dansk og engelsk 
● It kompetencer: Zoom, Podio, Teams 
● Løn efter kvalifikationer 
● Arbejdstid efter aftale 

Send os en ansøgning – men gør dig et par tanker om, hvad der motiverer dig rent digitalt i 
øjeblikket, og skriv det i din ansøgning. Det er trods alt dine evner som projektleder, dine 
erfaringer fra branchen og it-projekter samt dine menneskelige kompetencer, vi har allermest 
brug for. 
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Lifestyle & Design Cluster ambition er at være katalysator for, at de mode, møbel og design 
virksomheder forbliver blandt verdens mest innovative virksomheder. Målet for Lifestyle & 
Design Cluster er, at skabe vækst og udvikling via brobygningsaktiviteter, projekter og netværk 
mellem virksomheder samt videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Desuden er det 
vores opgave at pege på behov og igangsætte relevante aktiviteter, der sikrer den rette indsigt i 
nye innovative muligheder for branchen. 

Læs mere her http://ldcluster.com/om-os/vision-maal-og-strategi/ 

Vi er en organisation på 25 personer, som orienterer os under tre tematikker, Cirkulær økonomi, 
Design og innovation samt digitalisering og ny teknologi. 

Tag fat i Heidi Svane hvis du har spørgsmål 

Heidi Svane #20747683 Heidi@LDcluster.com 
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