STILLINGSOPSLAG

Projektleder for økologi og erhverv i Dansk Vegetarisk Forening
Dansk Vegetarisk Forening søger en projektleder til økologi og erhverv med tiltrædelse senest 1.
februar 2019. Der er tale om en midlertidig projektstilling på 28 timer om ugen, som udløber den
31. december 2019. Der kan evt. opstå mulighed for forlængelse, enten i samme stilling eller med
relaterede eller andre arbejdsområder.
Arbejdet foregår på vores sekretariat på Sortedam Dossering 55, København Ø, hvor vi er 5-6
andre medarbejdere. Eftersom en del af opgaverne er møder med erhvervslivet over hele landet,
vil du dog også tilbringe noget tid på farten.
De fleste af projektstillingens timer er finansieret af Økologifonden. Det betyder, at dine
arbejdsopgaver i høj grad er defineret af den projektbeskrivelse, som fonden har givet os en
bevilling på baggrund af.
Arbejdsopgaver:
• Opsøge og gennemføre møder med erhvervslivet (producenter og detailhandel), hvor
fokus er på at fremme udviklingen og salget af økologiske vegetariske/veganske fødevarer
• Arrangere og afholde to seminarer for erhvervslivet om økologi i det vegetariske
forbrugersegment
• Udarbejde en informationspjece med baggrundsinformation om de økologiske
præferencer blandt fleksitarer, vegetarer og veganere
• Bidrage til at udvikle og gennemføre en undersøgelse om økologi i DVFs forbrugerpanel
• Deltage på relevante messer o.l.
• Assistere DVFs erhvervschef med opgaver relateret til mærkning af vegetariske og
veganske fødevarer
• Assistere DVFs erhvervschef med andet forefaldende erhvervsarbejde
• Andet forefaldende arbejde
Vi forventer, at du:
• Har erfaring/kompetencer indenfor kommunikation med og til erhvervslivet
• Kan se dig selv i vores målsætning om at levere kvalitet i form af troværdig kommunikation
og korrekt information
• Har et indgående kendskab til de centrale aspekter af og argumenter for og imod
vegetarisk levevis (især sundhed, miljø/ressourcer og dyreetik). Det er ikke et krav for at
søge stillingen, at du er vegetar eller veganer, men vi forventer, at du kan arbejde 100 %
indenfor foreningens formål og mission
• Har viden om økologiske fødevarer og holder din viden up to date
• Har stærkt engagement i at udbrede både vegetarisk levevis og økologi

•
•
•
•

Har en god fornemmelse for de forskellige grader af vegetarisk levevis og madpræferencer
i samfundet generelt, så du kan kommunikere korrekt, skarpt og gennemtænkt til både
veganere, vegetarer og mennesker med forskellige niveauer af kødforbrug
Er udadvendt, selvstændig og initiativrig med flair for at være opsøgende
Har sans for overblik og systematik
Kan fejlfrit og velformuleret dansk i skrift og tale

Timetal og løn:
Der er tale om en midlertidig projektstilling på 28 timer om ugen (121 timer om måneden) til en
månedsløn på ca. 18.846 kr. plus et månedligt rådighedstillæg på 2.420 kr. Der er desuden
arbejdsgiverbetalt pension (11 %).
Om Dansk Vegetarisk Forening:
Dansk Vegetarisk Forening har siden grundlæggelsen i 1896 arbejdet for udbredelsen af
plantebaseret kost. Vi er en meget ambitiøs forening, som ønsker at levere information, aktiviteter
og andre tiltag af høj kvalitet, samtidig med at vi er et solidt og engagerende fællesskab for alle,
der har interesse for vegetarisk levevis – vegetarer, veganere, fleksitarer, m.fl.
Vi arbejder med undervisning på skoler, erhvervssamarbejde, politisk påvirkning, synlighed i
medierne, foredrag, festivaler, uddelinger af pjecer og smagsprøver, generel information til
borgere og medlemmer og meget mere - og vi er klar på endnu mere!
Ansøgning:
Din ansøgning – alt samlet i én pdf-fil – skal indeholde en motiveret ansøgning, CV, eksamensbevis
(evt. med karakterudskrift) og evt. relevante anbefalinger og sendes senest 2. januar 2019 før
midnat til job@vegetarisk.dk. Skriv ”ansøgning projektleder økologi og erhverv” i emnefeltet.
Samtaler afholdes få dage derefter.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DVFs generalsekretær RuneChristoffer Dragsdahl på rc@vegetarisk.dk eller tlf. 50 56 18 17. Vi ser frem til at modtage din
ansøgning!

