
 

CONNECT Denmark søger en ny aktivitets- og netværkschef i Hovedstaden 
 
CONNECT Denmark er en landsdækkende non-profit organisation, hvis 800 professionelle medlemmer fra 
erhvervslivet giver strategisk sparring til Danmarks mest lovende iværksættere og virksomheder. Ved at 
connecte Danmarks mest lovende Startups med Danmarks dygtigste erhvervspersoner skaber vi værdi for 
begge målgrupper. Tænder du på at arbejde professionelt i en kommercielt tænkende NGO, hvis fokus er at skabe 
vækst blandt iværksættere, modne virksomheder og corporates, så er dette job måske noget for dig! 

 

Som aktivitets- og netværkschef vil du hver dag blive inspireret og udfordret, når du matcher nogle af 
Danmarks vildeste og mest ambitiøse iværksættere og virksomheder med ledere, forretningsudviklere og 
investorer fra erhvervslivet.  

 

Aktivitets- og netværkschefens indsats:   

 Opdyrkning, screening og udvælgelse af vækstpotentielle iværksættere og SMV’ere via CONNECT 
Denmarks medlemmer, samarbejdspartnere og ved egen opsøgende indsats i økosystemet. 

 Selvstændig planlægning, gennemførelse og facilitering af op til fire månedlige sparringsaktiviteter 

 Opfølgning på virksomheder efter sparring, så de får udarbejdet en eksekverbar handlingsplan. 

 Du skal ikke selv rådgive eller være konsulent, men du guider naturligvis virksomhederne på deres 
forretningsplan og præsentationer op mod et sparringsforløb! Du skal facilitere aktiviteter, hvor 
det er vores dygtige medlemmers kompetencer og erfaringer der bringes i spil – facilitering og 
eksekvering er nøgledisciplinen, for at lykkes i dette job. 

 Du får endvidere et mindre salgsansvar og ansvar for at fastholdelse en række af foreningens 
partnermedlemmer og individuelle medlemmer 

 Jobbet indebærer ikke et ledelses-, og -personaleansvar. 

 

Aktivitets- og netværkschefens vigtigste kompetencer: 

 Markant evne til at eksekvere på CONNECT Denmarks kerneydelser som er sparringsforløb i form af 
Springboard og pitch – læs mere her: https://connectdenmark.com/faa-sparring   

 Indgående kendskab til, og erfaring med forretningsudvikling på strategisk og taktisk niveau. Med 
forretningsudvikling mener vi viden og indgående ”hands-on” erfaring med forretningsmodeller, 
strategi, kapital samt udvikling og eksekvering af forretningsplaner mv. 

 Erfaring i at screene, vurdere og identificere de mest vækstambitiøse og skalerbare iværksættere og 
virksomheder med internationalt potentiale. En stor del af de virksomheder vi hjælper er 
teknologibaserede og digitale, men vi favner de fleste brancher. 

 Forstår de nye forretningsmodeller og brancher inklusive de digitale med teknologier indenfor IT, 
platforme, SaaS, robot, automation, AI mv.  

 Har det godt med at arbejde efter en 100% fastlagt metode omfattende såvel screening som 
sparringsforløb, og har ikke behov for at udvikle nye tiltag og metoder. 

 

 Overblik, struktur og evne til at prioritere benhårdt, tilrettelægge og gennemføre mange 
forskelligartede dialoger og opgaver med iværksættere/SMV’er i en hektisk hverdag, hvor der 
konstant er mange bolde i luften.  

 



 Det er en fordel hvis du har erfaring som iværksætter/ejerleder med at udvikle og drive din egen 
virksomhed. Du forstår en virksomhed i vækst og de faglige discipliner 360 grader rundt. 

 Du har en relevant kommerciel uddannelse og erfaring, som tilsammen matcher opgaven.  

 Du kender formodentligt til, og begår dig i vækstiværksætternes økosystem i Hovedstaden, og har du 
viden om, og erfaring med investormiljøet, er det en klar fordel.  

 Du er dygtig til at skabe netværk for og mellem andre og er også selv en dygtig til at skabe relationer, 
til potentielle sparringsvirksomheder og medlemmer 

 Flere aktiviteter vil i fremtiden foregå på engelsk, og derfor skal du udover dansk beherske engelsk i 
skrift og tale.  

 
 
Aktivitets- og netværkschefens personlighed: 
 
For at blive en succes i dette job er din personlighed meget vigtig. Vi leder efter en ny kollega som: 
 

 Har både en analytisk og struktureret profil samt en mere ekstrovert profil, hvor du formår at etablere 
kontakt og relationer til de rigtige stakeholdere, og kan skabe en god stemning på vores aktiviteter. 

 Er meget struktureret og fokuseret i tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdet. 
 Er selvstændig og evner at eksekvere på egne opgaver, men hjælper også med at nå de fælles mål. 
 Kan bevare roen, og løse og prioritere opgaver når hverdagen er hektisk. 
 Er en god kollega og samarbejdspartner, som kan begå dig blandt mange nye mennesker. 
 Kan skabe tillid og et konstruktivt rum for dialog og debat. På den ene side trives med at facilitere/træde i 

baggrunden (uden at miste styringen) så andre mennesker bringes i spil. På den anden side evner du at gå 
forrest og sætte rammerne, når det er nødvendigt. 

 Har en opsøgende og vedholdende profil. 
 
Dine nye kolleger: 
CONNECT Denmark er en forening med en bestyrelse, en CEO og to teams - salg og aktiviteter - organiseret under 
hver deres faglige direktør. Dette job er placeret i aktivitets, og netværksteamet med tre kolleger i Hovedstaden 
og tre i Jylland/Fyn. Du vil referere til aktivitets- og netværksdirektøren. 
 
Ansættelse:  
Der er tale om en fuldtidsstilling med aflønning med en fast løn suppleret med mulighed for resultatbonus. Der er 
tilknyttet obligatorisk medarbejderbetalt pensionsordning. 
Kørekort og bil er et krav, og en nødvendighed i dagligdagen.  
 
Kontakt og spørgsmål:  
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte aktivitets- og netværksdirektør Steffen Vestergaard 
på tlf. 23 35 35 99 eller steffen@connectdenmark.com 
 
Ansøgning:  
Send din ansøgning med CV snarest muligt og senest d. 18. februar.  
Indledende samtaler gennemføres d. 23. februar og d. 26. februar.  
 
Ansættelsesproces og personprofil gennemføres i samarbejde med eksternt rekrutteringsbureau. 
 
Ansøgningen sendes til: steffen@connectdenmark.com   
 


