
 

Projektkoordinator med life science baggrund 

- Til det dansk-svenske interregionale forskningsprojekt ReproUnion 

Partnerskabet bag det EU-finansierede projekt, ReproUnion, søger en projektkoordinator, som 

vil være med i arbejdet om at gøre Øresundsregionen førende i kampen om ufrivillig 

barnløshed.  

Du kommer til at arbejde i et management team, som på vegne af partnerskabet skal sikre, at 

projektets forskningsaktiviteter koordineres, at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, 

forskere og erhvervslivet udvikles, samt sikre rapportering til EU og projektets 

finansieringspartnere. Du får en central rolle i det daglige arbejde med implementeringen af 

projektet og kommer derfor til at have et tæt samarbejde med såvel projektledere som øvrige 

kollegaer og forskere inden for partnerskabet.   

Dine arbejdsopgaver: 

• Koordinering af forskningsprojekter og support til forskergrupper 

• Koordinering af partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner  

• Løbende opfølgning og dokumentation af resultater til EU 

• Support til projektledelsen, styregruppen og general assembly 

• Komme med input til udvikling af videnskabelige seminarer 

• Være kontaktperson for industri og akademi  

• Komme med forslag til mulige finansieringskilder 

• Udvikle samarbejdet mellem regionens forskningsinfrastruktur ift. biobanker, registre etc.  

• I tæt samarbejde med øvrige kollegaer, sikre dokumentationen af arbejdsprocesser 

Personlige egenskaber: 

Den rette kandidat er drivende, initiativrig og systematisk. Du trives med at arbejde selvstændigt såvel 

som i team, og du har forståelse for forskningssamarbejdets dynamik og kompleksitet. Der stilles 

store krav til dig som løsningsorienteret og nøjagtig, da du arbejder med et EU-projekt og samarbejde 

på tværs af landegrænser. 

Kvalifikationer: 

• Du har en naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund, gerne inden for medicin/biologi/kemi 

eller lignende  

• Du har dokumenteret erfaring inden for projektledelse og/eller projektkoordinering 



 

• Det er en fordel, hvis du selv har været eller er forsker, og/eller har deltaget i andre EU-

finansierede forskningsprojekter 

• Du kan formulere dig perfekt mundtligt og skriftligt på dansk og/eller svensk, og du har stærke 

engelskkompetencer 

• Erfaring med arbejde eller studier i både Danmark og Sverige er en fordel 

 

Vi tilbyder dig: 

• Spændende arbejdsopgaver i et geografisk grænseoverskridende og tværsektorielt miljø 

• Muligheden for at være med til at udvikle et af regionens primære spidskompetenceområder 

• En dynamisk og international arbejdsplads med varierende arbejdsopgaver 

• Muligheden for at skabe stærke netværk inden for forskning, medicinal og erhverv 

Du kan læse mere om projektet ReproUnion på ww.reprounion.eu 

Du er også velkommen til at kontakte nedenstående kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål til 

stillingen: 

Petter Hartman, direktør, Medicon Valley Alliance. Tlf: (+45) 23 71 55 77. 

Ansøgningsfrist:  

15. maj 2016. Ansøgning og cv sendes til info@reprounion.eu.  

 

Første jobsamtale afholdes d. 1. juni. Anden jobsamtale afholdes d. 7. juni. Ansættelse fra 1. august 

2016 eller efter aftale.  

 

Type af stilling:  

Stillingen er en projektansættelse, der løber til og med 30. november 2018. Stillingen er placeret ved 

Medicon Valley Alliance (MVA) i København. 

Kort information om projektet:  

ReproUnion er et tværsektorielt samarbejde mellem 14 danske og svenske aktører inden for det 

reproduktionsmedicinske område med det formål at etablere Øresundsregionen som et 

højkompetencecentrum inden for reproduktionsmedicin. Projektets formål er, at regionen på sigt skal 

blive verdensførende, når det kommer til håndtering af fertilitetsproblemer. Gennem målrettede 

indsatser skal forskningen styrkes, den næste generation af forskere inden for reproduktionsmedicin 

skal styrkes via et tættere udviklingssamarbejde, og nye behandlingsmetoder og 

rådgivningsfunktioner skal udvikles. Projektet har et totalbudget på 15.380.000 Euro og delfinansieres 

af Interreg V Oresund-Kattegat-Skagerrak. Projektets øvrige partnere er Region Skåne Region 



 

Hovedstaden, Region Sjælland, Lunds Universitet, Københavns Universitet, MVA og Ferring 

Pharmaceuticals. Den administrative ledelse og sekretariatsfunktionen er placeret ved MVA. MVA er 

en non-profit medlemsorganisation i den dansk-svenske life science klynge Medicon Valley, som 

arbejder for at styrke netværket og øge samarbejdet mellem virksomheder, regioner, sygehuse og 

universiteterne i regionen.    

 


