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Struktureret eventmanager til Danmarks miljøklynge  

 
Er du en proaktiv og struktureret eventmanager? Så bliv en del af vores kommunikationsteam på 3, hvor vi 
sammen med resten af CLEAN, er med til at skubbe på for at gøre danske virksomheder verdensførende 
inden for miljøområdet. 
 
Om jobbet 
Du bliver tovholder på events på tværs af organisationen – særligt vores Roadshow og CLEANs involvering 
på store konferencer. Vores events skal skabe værdi for danske virksomheder inden for miljøområdet og 
understøtte virksomhedernes vækst og innovation.  
 
 Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af: 
 

• Projektledelse af CLEANs involvering på flere store konferencer som f.eks. udstillerområde og pa-
neldebatter på LOOP og TechBBQ og debatter og stand på Klimafolkemødet 

• Projektledelse af Roadshow, hvor CLEAN sammen med andre erhvervsfremmeaktører og fonde 
kommer rundt til virksomheder i hele landet og introducerer miljøvirksomheder for støttemulighe-
der og netværk 

• Inddragelse af kollegaer og synergi med andre aktiviteter 

• Årshjul og administrativt overblik ift. events 

• Markedsføring af events i samarbejde med kommunikationskollegaer 
 

Om dig 
Du er en udadvendt problemløser, som ikke er bange for at tage initiativ og kaste dig ud i noget nyt. Du går 
op i, at både deltagere og partnere på dine events får en værdifuld oplevelse, og du er nysgerrig på mål-
grupperne. Du har en relevant bachelor eller erfaring, som er værdifuld i dette arbejde. 
 
Vi forventer at: 

• Du har min. 2 års praktisk erfaring med at afholde og projektlede events 

• Du har gode kommunikationsevner i tale som på skrift på dansk og engelsk  

• Du arbejder selvstændigt og er proaktiv 

• Du er ansvarsbevidst og god til at lægge en plan, holde styr på trådene og sørge for at rykke på op-
gaverne, så eventen bliver en succes 

• Du arbejder struktureret og har mod på at sætte dig ind i CLEANs systemer og eventøkonomi 

• Du har en interesse i at arbejde inden for miljøområdet og for at hjælpe virksomheder med løsnin-
ger inden for bl.a. vand, affald, ressourcer, klimatilpasning, luft og natur.  

 
Vi tilbyder 
Du bliver ansat i en fuldtidsstilling med masser af ansvar, og bliver en del af et dedikeret team og et dyna-
misk arbejdsmiljø. Der er højt til loftet, og du får mulighed for at præge dit arbejde og tænke innovativt. Du 
bliver en del af en landsdækkende non-profit klyngeorganisation, som har kontorer i både Odense, Køben-
havn, Roskilde, Aarhus og Sønderborg, og du vil blive tilknyttet kontoret nærmest dig. Du får reference til 
kommunikationschefen Kirstine Dupont, som sidder i Aarhus.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfristen er d. 16. januar 2022. Ansøg via dette link. 
Samtaler og opstart forventes hurtigst muligt efter. 
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef  
Kirstine Dupont på tlf.: 28768364 i hverdage kl. 9.00-15.00 (med undtagelse af ferieperiode uge 51-52). 
 

https://cleancluster.dk/job/eventmanager/
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Om CLEAN 
CLEAN er Danmarks Miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende in-
den for miljøområdet. Vi er innovationsrummet både for dem som udvikler miljøløsninger og dem, som har 
behov for at løse miljøudfordringer. Gennem vores tilbud åbner vi døre for innovation og muligheder natio-
nalt og internationalt og sætter fart på den grønne omstilling.   
www.cleancluster.dk  

http://www.cleancluster.dk/

