
Din primære opgave
Du skal primært arbejde på det operative og taktiske niveau og omsætte Byg til Vækst-aftaler til 
drift og resultater. Din hverdag vil være præget af dels at facilitere Byg til Vækst projekter på 
byggepladser og dels af at lede vores tovholdernetværk. Du vil indgå i Byg til Vækst sekretariatet, som 
består af to fastansatte og evt. projektansatte. Konstruktiv sparring, videndeling og en hands-on 
tilgang med vores netværk- og samarbejdspartnere er alfa og omega for succes i jobbet. Der er 
tale om en fast stilling, hvor man skal kunne se perspektiver i at udvikle Byg til Vækst

Din bagage 
- Du har erfaring med at agere og opnå resultater i krydsfeltet imellem beskæftigelses- og 
 uddannelsesområdet. Gerne med opkvalificering af ledige
- Du har lederbaggrund – men trives bedst med rollen som projektleder- eller facilitator
- Du kan også have konsulenterfaring på senior niveau med spidskompetence i at 
 facilitere forandringsprocesser
- Du kan kommunikere og formulere dig godt – mundtligt som skriftligt- også på engelsk
- Du har muligvis kendskab/netværk til byggebranchen – gerne på Fyn
- Du kan tage initiativ, se nye muligheder – men du er også en afslutter
- Og ikke mindst – du brænder for at få flere i jobs i byggebranchen på Fyn

Vi tilbyder
- En uformel kultur, hvor du i høj grad selv planlægger din dag
- Gode arbejdsforhold. Bla. frokostordning og fitnessrum
- Egen bil til rådighed er nødvendigt. Arbejdsstedet er Odense, men der må forventes en del    
 mødeaktivitet rundt på Fyn mm

Om Byg til Vækst
Byg til Vækst, er en netværksforening, ejet af de fynske kommuner og ledet af den fynske 
byggebranche. Sammen får vi ledige fynboer i beskæftigelse i byggebranchen

Forventet tiltrædelse den 1. december 2018 eller snarest muligt  
Spørgsmål til stillingen rettes til Sekretariatschef Susanne Toftager på 51 21 23 28

- Send din ansøgning og CV til: susanne@bygtilvaekst.dk 
- Deadline for modtagelse af ansøgningen og CV: 21. oktober 2018
- 1. Samtale forventes afholdt den 25-26. okt.  og 2. samtale 29-30. okt. 2018
- Der vil evt. indgå persontest imellem 1. og 2. samtale

Byg til Vækst søger projektleder med 
spidskompetence i at opnå resultater 
igennem andre


