Drømmejob: Forretningsudvikler og fundraiser
Brænder du for at skabe vækst og udvikling i driftige virksomheder, så er her et spændende job som
forretningsudvikler og fundraiser hos UdviklingVejen.
Opgaven består i opsøgende besøg hos medlemsvirksomheder med fokus på:







Screening for ydelses- og forretningsudviklingsmuligheder og konkretisering af disse.
Hjælpe virksomhederne til stærke ansøgninger, der kan skabe grundlag for fundraising efter startinvesterings-, kompetenceudviklings- og innovationskapital.
Støtte virksomhederne til succesfuld eksekvering af de innovationsprojekter, der opnår
finansiering.
Gennem sidemandsoplæring opbygge kompetence i medlemsvirksomhederne til efterfølgende selv
at beherske projektudvikling og fundraising processer.
Kontinuerligt vedligeholde overblik over offentlige og private finansieringsmuligheder.
Øvrige opgaver som erhvervskonsulent/forretningsudvikler, således medlemsvirksomhederne
oplever en sammenhængende vejledning fra det danske erhvervsfremmesystem.

Du vil møde virksomheder på alle modenhedsniveauer: fra den tidlige iværksætter over den succesfulde
håndværker og til den travle direktør, der sidder med gode ideer, som der mangler kapital til realisering af.
Hos UdviklingVejen bliver du en del af det team, der understøtter Danmarks bedste erhvervsklima. Vejen er
indenfor de sidste 5 år blevet kåret med titlen som Danmarks bedste transportkommune af ITDTransportbranchen samt Danmarks bedste erhvervsklima af Dansk Byggeri. Endvidere har DI har netop
anerkendt Vejen Kommune som havende Danmarks 2. bedste erhvervsklima.
Vi er et team på 10 med forskellige spidskompetencer, og vi tilstræber at levere erhvervsservice der DUR.
DUR står for Dynamik, Udsyn og Respekt, som er vores værdier. For at kunne udvise den dynamik
medlemsvirksomhederne forventer, planlægger vi selv vores opgaveløsning. Udsynet skabes blandt andet
ved, at vi afsætter tid til kontinuerligt at opsøge ny viden. Respekten gælder såvel overfor virksomhederne,
som samfundet og hinanden som professionelle kollegaer.
Vi arbejder fysisk, hvor det giver mening. Det kan være hjemme, men er typisk hos virksomhederne eller i
det uformelle, men yderst professionelle miljø i UdviklingsParken i Rødding.

Vi forventer, at du kan byde ind med:








Dokumenteret erfaring med at strukturere udviklingsprojekter og søge finansiering hertil.
Profil som en skarp afslutter, der ved at gode ansøgninger først skaber resultater, når de er helt
færdige til tiden samt udarbejdet, så der er forberedt til igangsættelse efter bevilling.
Selvstændighed og stærke projektledelseskompetencer.
Kommercielt mindset.
Nysgerrig og vant til at tænke ud af boksen, optimistisk, udadvendt og opsøgende personlighed.
Relevant uddannelse på minimum professions- eller bachelor niveau.
Stærk skriftligt på dansk og gerne engelsk.

Der er ikke et specifikt brancheerfaringskrav, da vi skal servicere medlemmer fra alle brancher. Dog vil
erfaring fra fødevare-, håndværks- eller transportbranchen være et plus, da disse 3 brancher udgør 60 % af
alle arbejdspladser hos vores medlemmer.
Stillingen er fuld tid. Løn efter kvalifikationer
Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du kontakte direktør Ulrik Kragh på tlf. 24615383
Vi behandler ansøgninger løbende indtil vi har fundet den rigtige kollega. Så er du interesseret i stillingen,
send gerne en kort motiveret ansøgning og et CV til uk@udviklingvejen.dk

UdviklingVejen servicerer knapt 500 medlemsvirksomheder i et af Danmarks mest driftige og dynamiske
erhvervsområder. Vores ydelser defineres af medlemmernes behov og Vejen Kommunes vækststrategi
frem imod 2025. Vi finansieres ved kontingenter, salg af erhvervsservice til det offentlige samt ydelserne
for medlemmerne. Som en del af vores tilbud til Iværksættere driver vi UdviklingsParken på Sdr. Tingvej 10 i
Rødding. Ud over et generelt stærkt lokalt erhvervsfremmetilbud er vi specialiseret på
kompetenceudvikling, herunder med det selvstændige brand Dansk Fødevareakademi, der opererer
nationalt.

