
                                             

Scleroseforeningen er en af landets største og mest re-
spekterede patientforeninger, og vi er midt i en spæn-
dende udvikling. En forandret verden stiller krav til os 
om, at vi hele tiden er et skridt foran vores medlemmers 
adfærd, ønsker og behov.  
Og til det har vi brug for dig.  
 

8 ud af 10 danskere med sclerose er medlem af Scleroseforeningen. 
Det vil vi gerne have, at lige så mange er om 5 og om 10 år. Men med-
lemmer med sklerose, deres pårørende, behandlingstilbud og behov 
ændrer sig hele tiden, og derfor søger vi nu en projektleder, der får 
det samlende ansvar for udvikling af tilbud til foreningens medlem-
mer.  
 
Du skal 
Som projektleder vil du få en nøglerolle i hjertet af organisationen. 
Du skal udvikle eksisterende og nye patientstøttetilbud, så de både 
dækker nuværende behov og tiltrækker morgendagens medlemmer.  
Du vil blive ansvarlig for den samlede udvikling af medlemstilbud, 
og for at kunne løse den opgave skal du samarbejde med vores med-
lemmer, deres pårørende og dine kolleger i foreningens sekretariat i 
København og i resten af landet. 
 
Du er 

 God til at spotte trends og uopdagede behov. 
 Visionær og kreativ, og du er god til at konceptualisere og til 

at følge tingene til dørs. 
 Super dygtig til og har dokumenteret erfaring med at facili-

tere brugerinddragelse og tests. 
 I stand til at se muligheder på tværs af fageksperter og frivil-

lige, og du har gennemslagskraft. 
 Engageret og dynamisk, men også udpræget struktureret og 

er i stand til at holde udviklingsprojekter på sporet.  

Visionær og kreativ 
projektleder til udvik-
ling af medlemstilbud  
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 Udadvendt og indstillet på at arbejde også udenfor ”normal 
kontortid”. 

 Indstillet på at arbejde med processer og opgaver, hvor svaret 
og vejen frem ikke altid er givet på forhånd  
 

Du får 
 Ansvaret for ledelse og gennemførelse af større og mindre 

projekter m.h.t. indhold, organisering, tidsplan/milestones 
og økonomi. 

 Stor frihed til at tilrettelægge dit arbejde. 
 En engageret, resultatorienteret og respekteret arbejdsplads 

med tårnhøje ambitioner. 
 Et arbejde, der betyder alverden for mennesker med sclerose 

og deres pårørende. 
 65 super dygtige og dedikerede kolleger i et godt arbejds-

miljø, hvor vi arbejder i et åbent kontorlandskab i nyindret-
tede lokaler i Valby. 

 Løn- og ansættelsesforhold efter aftale og gode personale-
forhold. 

 Reference til foreningens Forsknings- og udviklingschef. 
 

Du har 
 Dokumenteret erfaring med planlægning, ledelse og imple-

mentering af større og mindre projekter. 
 En relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau. 
 Evnerne til at styre mange samtidige opgaver og har udpræ-

gede samarbejdsevner. 
 Har erfaring fra innovative projektmiljøer 

 

Ansøgning 
Ansøgningsfrist den 4. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes 
gennemført i uge 3 og 4. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Forsk-
nings- og udviklingschef Lasse Skovgaard eller Rådgivningschef Na-
dia Buchard på tlf. 36 46 36 46.  
Ansøgningen sendes til job@scleroseforeningen.dk 
 

Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, der 
næsten udelukkende arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne om-
fatter forskning, patienthjælp og information samt drift af to scleroseho-
spitaler og en handicapvenlig ferieby. Scleroseforeningen har 46 lokalaf-
delinger, cirka 1150 frivillige og over 55.000 medlemmer og bidragydere. 


