
 

Projektkoordinator med life science bakgrund 
- Till det dansk-svenska interregionala forskningsprojektet ReproUnion 

Partnerskapet bakom det EU-finansierade projektet ReproUnion, söker nu en 

projektkoordinator som vill bidra till arbetet med att göra Öresundsregionen ledande i kampen 

mot ofrivillig barnlöshet.  

Du kommer att arbeta i ett management team som på uppdrag av partnerskapet ska säkra att 

projektets forskningsaktiviteter koordineras, att samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, 

forskare och näringsliv utvecklas, samt säkerställa rapportering till EU och projektets 

finansiärer. Du får en central roll i det dagliga arbetet med genomförandet av projektet och 

kommer därför att samarbeta tätt med såväl projektledare som övriga kollegor och forskare 

inom partnerskapet.  

Dina uppgifter: 

• Koordinering av forskningsprojekt och support till forskargrupper 

• Koordinering av utbildningssamarbeten och kontakt med akademin 

• Löpande uppföljning och dokumentation av resultat till EU 

• Support till projektledning, styrgrupp och general assembly 

• Ge input till utveckling av vetenskapliga seminarier  

• Fungera som kontaktperson för industri och akademi 

• Komma med förslag till möjliga finansieringskällor 

• Utveckla samarbeten kring regionens forskningsinfrastruktur så som biobanker, register etc. 

• I tätt samarbete med övriga kollegor, säkra dokumentation av arbetsprocesser 

Personliga egenskaper: 

Den rätta kandidaten är pådrivande, initiativrik och systematisk. Du trivs med att arbeta såväl 

självständigt som i team och har förståelse för forskningssamarbetets dynamik och komplexitet. EU-

projekt och samarbete över nationsgränser ställer stora krav på noggrannhet och en problemlösande 

attityd.   

Kvalifikationer: 

• Du har en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund, gärna inom medicin/biologi/kemi eller 

liknande.  

• Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning och/eller projektkoordinering 



 

• Det är en fördel om du själv forskat och/eller deltagit i andra EU-finansierade projekt med 

forskningsrelaterad verksamhet. 

• Du kan formulera dig perfekt muntligt och skriftligt på danska och/eller svenska och du har 

goda engelskkunskaper.  

• Erfarenhet av arbete/studier i både Danmark och Sverige är meriterande. 

Du erbjuds: 

• Spännande arbetsuppgifter i en gränsöverskridande och tvärsektoriell miljö 

• Möjlighet att bidra till utvecklingen av ett av regionens spetskompetensområden 

• En dynamisk och internationell arbetsplats med varierade arbetsuppgifter 

• Möjlighet att skapa starka nätverk inom såväl forskning och sjukvård som näringsliv 

Du kan läsa mer om projektet ReproUnion på www.reprounion.eu 

Du är också välkommen att kontakta följande kontaktpersoner om du vill veta mer om tjänsten: 

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

Sista dag för ansökan:  

15 maj 2016. Ansökan, inklusive CV ska sändas till info@reprounion.eu 

 

En första intervju kommer att hållas den 1 juni. Andra intervjutillfället blir den 7 juni. Anställningsstart 

beräknas till 1 augusti eller enligt överenskommelse. 

Typ av tjänst:  

Projektanställning till och med 30 november 2018. Tjänsten är placerad vid Medicon Valley Alliance 

(MVA) i Köpenhamn.  

Kort information om projektet:  

ReproUnion är ett tvärsektoriellt samarbete mellan 14 svenska och danska aktörer inom det 

reproduktionsmedicinska fältet med målet att etablera Öresundsregionen som ett 

högkompetenscentrum inom reproduktionsmedicin. Projektet syftar till att regionen på sikt ska bli 

världsledande när det gäller att hantera fertilitetsproblem genom riktade insatser för att stärka 

forskningen, säkra nästa generation forskare inom reproduktionsmedicin genom tätare 

utbildningssamarbeten samt utveckla nya behandlingsmetoder och rådgivningsfunktioner. Projektet 

har en total budget på 15 380 000 euro och delfinansieras av Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak. 

Projektets övriga partners är Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Lunds 

universitet, Københavns Universitet, MVA samt Ferring Pharmaceuticals. Den administrativa 

styrningen och sekretariatsfunktionen är placerad vid MVA. MVA är en icke-vinstdrivande 



 

medlemsorganisation i det dansk-svenska life science klustret Medicon Valley som verkar för att 

stärka nätverk och ökat samarbete mellan företag, regioner, sjukhus och akademi.  


