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MindLab søger kontaktchef
I MindLab eksperimenterer vi med nye varianter af den offentlige sektor; dens
rolle, processer, kultur og organisation.
Som oftest er vores projekter centralt omdrejningspunkt for at afprøve teser, læring og ideer og derfor er netop sammensætningen af vores portefølje afgørende
for MindLabs handlerum og værdiskabelse.
Til at hjælpe os med at skabe dette afgørende fundament leder vi efter en kontaktchef, som på den ene side har evnen til at opstøve nye strømninger og dagsordener, og på den anden side kapacitet til at overbevise kolleger og chefer om
farbar og værdiskabende vej for det offentlige i disse bevægelser.
Du har selvfølgelig en relevant videregående uddannelse, mere end 5 års erfaring
med samskabende forandringsledelse og brænder for at arbejde i en politisk organisation, med alt hvad det indebærer. Det betyder også, at du kan holde energien og humøret højt, selvom ikke alt kører, som det skal – simpelthen fordi det
handler om at gøre en forskel i den offentlige sektor.
Så kan du skabe de fornødne relationer og omsætte processnak til værdiskabende projekter, vil vi meget gerne se dig til en kop kaffe i vores laboratorium.
Lær os at kende
I MindLab går vi op i hinanden – fagligt og menneskeligt. Så selvom det ind i mellem er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, skal du have lyst til at indgå i et
på alle måder stærkt kollegaskab. Til gengæld lover vi dig adgang til oprigtig passion inden for blandt andet kommunikation, sociologi og design.
MindLab er ejet af tre ministerier samt en kommune og sammen med dem arbejder vi hver dag med væsentlige og vigtige problemstillinger, som berører stort set
alle danskeres hverdag. Men MindLab er også en R&D-afdeling i den offentlige
sektor, hvor vi har sat os for at pionere den bedste version af den offentlige sektor
sammen med vores kolleger i ministerier og kommune. Derfor søger vi hele tiden
grænser for, hvordan offentlig udvikling kan ske og se ud.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål, kan du kontakte Stine Schulze på 91 33 71 82 eller
Thomas Prehn på 9133 7192.
Vi glæder os til at møde dig
Lyder jobbet som noget for dig, så send en kort, knivskarp ansøgning senest den
6. juni 2017, kl. 12:00, via vores elektroniske ansøgningssystem på hjemmesiden: http://www.em.dk/.
Læg dit CV, eksamensbeviser/karakterudskrift og andre relevante bilag ind i systemet sammen med din ansøgning.
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