DIREKTØR SØGES
Danske Designere står overfor en udfordrende og spændende rekonstruktion
– i tæt samarbejde med medlemmerne og et stærkt, loyalt og ambitiøst
netværk af samarbejdspartnere.
Derfor søger vi en ny direktør
Vi søger en person, der ud over en relevant uddannelsesmæssig baggrund har erfaring med
og forudsætninger for strategisk og operationelt at udvikle og lede en organisation/ forening
som Danske Designere. Derudover forventer vi, at du har indsigt i de dagsordener, som kan
have betydning for et erhverv som design - herunder vækst og innovation, erhvervsudvikling og
globalisering, uddannelse og forskning, kultur og miljø.
Satsningsområderne vil være en justering af foreningens fokusområder til at arbejde mere
intensivt med medlemmerne og deres behov, videreudvikling af foreningens tilbud i form
af videndeling og netværksdannelse, udvikling af rådgivnings- og efteruddannelsestilbud,
struktureret erfaringsudveksling, samt videreudvikling af den markante rolle som talerør for
designfaget og udøvende designere, Danske Designere har bygget op igennem mange år både
nationalt og internationalt.
Som person er du dynamisk og fuld af energi, ambitiøs både på egne, foreningens og vore
medlemmers vegne – og du er optaget af og interesseret i design, som en vigtig faktor i forhold
til forsvarligt at forbedre menneskers livskvalitet igennem veldesignede og innovative produkter
og ydelser, kommunikation, oplevelser og rum. Du er internationalt orienteret og behersker
engelsk mundtligt og skriftligt. Du er 100% familiær med de sociale medier og deres betydning
for en forening som Danske Designere.
Du kender de kreative erhvervs egenart – deres særlige kvaliteter, og de særlige udfordringer de
står overfor. Du kan omgås designere, virksomhedsledere, politikere og pressefolk – både i
ind- og udland. Du kan godt lide at stille dig foran og vise vej – som rollemodel og som frontfigur
for landets bedste udøvere af design.
Vi tilbyder et job med store udfordringer og udviklingsmuligheder, med meget varierede
arbejdsopgaver og gode arbejdsvilkår – professionelt såvel som fagligt.
For uddybning af ansøgningen og stillingsvilkår, kontakt foreningens formand Karen Blincoe på
telefon 26361344 eller foreningens direktør, Steinar Valade-Amland på telefon 20312240.
Ansøgning mrk. ”Direktør” sendes att.: Karen Blincoe på blincoe@iciscenter.org inden 15.8.2012
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