Kreativ og udadvendt bylivskonsulent
Vær med til at skabe mere liv og stemning på Refshaleøen
Refshaleøen er Københavns kreative kvarter! Vi bruger de gamle bygninger og arealer fra
B&W-værftet til at skabe rammer om innovative og moderne aktiviteter for københavnerne.
Vil du være med til at skabe endnu mere liv og stemning på øen? Ved du, hvad der sker
på den kulturelle scene og har du netværk og evner til at tiltrække nye events og aktiviteter
– så skynd dig at søge stillingen.

Bliv vores nye kollega
Vi lægger ikke vægt på din formelle uddannelse. Din dannelse og din personlighed
prioriteres højere. Du har en grundig forståelse for områdets særlige identitet. Du har et
stærkt, relevant netværk blandt kulturelle og kreative aktører – både i Danmark og i
udlandet. Og du har erfaring med at udvikle og facilitere bylivsaktiviteter.

Om jobbet
Som bylivskonsulent i Refshaleøens Ejendomsselskab får du ansvar fra dag ét. Du får
ansvar for at udvikle, udvælge og facilitere aktiviteter på området. Du faciliterer afholdelse
af bylivsaktiviteter og events på området i tæt samarbejde med såvel vores udlejningssom driftschef. Du skal være med til at udvikle den særlige ”Refshaleø-identitet” – både
ved at fastholde og videreudvikle øen og dens mange aktiviteter og ikke mindst ved at
finde og tiltrække nye aktiviteter.
Dine primære opgaver er følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Opsøgende i forhold til nye aktiviteter og events, herunder evt. ansøgning af fondsog puljemidler
Dialog og netværk med kreative og kulturelle aktører på Refshaleøen om tiltag og
begivenheder
Kuratere nye kunst- og kulturprojekter på Refshaleøen
Forhandle kontrakter og udlejning af venues/arealer i tæt samarbejde med vores
udlejningschef
Ansvarlig for administration af en ny kulturpulje målrettet øens lejere
Udvikle og vedligeholde eventkalender og årshjul, evt. i samarbejde med øens
lejere
Synliggøre aktiviteter og events overfor omverdenen på vores website og sociale
medier i tæt samarbejde med vores kommunikationschef

•

•

Administration og koordinering i forbindelse med bylivsaktiviteter og events,
herunder anvisning af forsyninger, udsendelse af nabobreve, tilladelser samt
godkendelse af pladstegninger mv.
Ansvar for skiltning og vejvisning på området.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og arbejde udenfor normal arbejdstid kan forekomme,
når opgaverne kræver det.

Vi ser frem til at høre fra dig
Send dit CV og din ansøgning allerede i dag og senest d. 14. december 2020 via linket
nedenfor. Spørgsmål til stillingen sendes til mt@decideret.dk.

Søg jobbet online her
Hvis linket ikke virker, så kopiér denne adresse ind i din browser:
https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1350633

Om Refshaleøen Ejendomsselskab A/S
Selskabet ejer og udvikler det tidligere B&W-skibsværfts arealer i København med det
formål at skabe en ny bydel med blandede bolig- og erhvervsanvendelser. Som en
forberedelse af denne udvikling arbejder selskabet i dag med at aktivere området gennem
midlertidige, og ofte, kreative aktiviteter og anvendelser.
Refshaleøen har de seneste år gennemgået en rivende udvikling, og der er i dag flere end
160 forskellige lejere på området samt op mod to millioner årlige besøgende. Aktiviteterne
spænder fra restauranter, festivaler og udstilling til håndværks- og
produktionsvirksomheder.
Refshaleøen har med sin nytænkende profil etableret sig som et at de mest spændende
byområder i København. Selskabet ejes i dag af Sampension, PKA, PFA og PenSam i
forening.
Læs mere om Refshaleøen Ejendomsselskab A/S her: www.refshaleoen.dk.

