
Har du lyst til at lede et spændende 
dansk-tysk Interreg-projekt?
Og brænder du for udvikling af det grænseoverskridende arbejdsmarked? 
Så er du måske den kandidat vi søger! 
 
I Tønder Kommune har vi fokus på det grænseoverskridende samarbejde og en tæt dialog med vores 
tyske naboer. Derfor søger vi nu en projektleder, som skal stå i spidsen for vores kommende Interreg-
projekt, som kommunen er leadpartner på. Målet er at fremme blivende beskæftigelse og den 
grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet i regionen Tønder-Nordfriesland. 
 
Som projektleder vil du være tovholder for alle projektets aktiviteter herunder

◾ koordinering af projekt- og netværkspartneraktiviteter  
◾ vejledning af danske og tyske partnere i projektet 
◾ afrapportering til Interreg-forvaltningen  
◾ vidensdeling på det regionale arbejdsmarked Tønder-Nordfriesland  
◾ stimulering og fremme af arbejdstager-mobiliteten hen over grænsen samt synliggørelse af det 

regionale arbejdsmarked. 

Vi forventer at du

◾ har dokumenteret erfaring som projektleder  
◾ behersker dansk og tysk i tale og skrift  
◾ kan skabe, dokumentere og formidle resultater   
◾ har erfaring med og kendskab til erhvervsområdet og forståelse for virksomhedernes vilkår  
◾ befinder dig godt med mange bolde i luften, og samtidig er en god afslutter  
◾ er proaktiv, servicemindet og en god holdspiller. 

Kendskab til Interreg–programmet/ projektarbejde i EU-regi og erfaring inden for områderne 
arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse er en fordel.  
 
Bag projektet står fem projektpartnere fra grænseområdet samt en række netværkspartnere fra hele 
Interreg 5a-programregionen. Aktørerne, som skal involveres i projektet, spænder bredt fra erhverv, 
politik og uddannelsesinstitutioner til arbejdstagere, studerende, lærlinge, arbejdskraft uden for regionen 
(tilflyttere) samt borgere i regionen.  
 
Som leder for projektet vil du være med til at skabe resultater i Tønder-Nordfriesland og udvikle 
arbejdsmarkedsfremmende modeller til brug i andre kommuner og regioner i både Danmark og Tyskland. 
Du indgår i teamet i House of Exporters, og kan se frem til at være del af et dynamisk arbejdsmiljø og 
indgå i samarbejde med et veldrevet nationalt og internationalt netværk. Du kan læse mere om os på 
www.houseofexporters.dk  
 

Christiane Franziska Plischke 
Chefkonsulent
+4529124735
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Matcher du profilen? Så glæder vi os til at høre fra dig!  
 
Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset på tre år indtil 28. februar 2021. Tiltrædelse snarest muligt. 
Ansættelsessted er Tønder Kommune, House of Exporters, Allégade 15, 6270 Tønder. 
Stillingen besættes på overenskomstniveau efter forhandling med den forhandlingsberettigede 
organisation.  
 
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christiane Plischke, leder af House of Exporters på tlf. 29 12 
47 35. 
 
Ansøgning 
Ansøgningsfristen er søndag, den 18. februar 2018. Ansøgningerne behandles løbende.    
 
Vi forventer at holde første samtalerunde onsdag, den 21. februar og eventuelt anden samtalerunde 
mandag, den 26. februar.    
 
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. 
 
 


