Relationsstærk projektleder til projekt om fremtidens biblioteksbrugere (deltid)
Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud?
Tænketanken Fremtidens Biblioteker søger en alsidig, skarp og samarbejdsorienteret projektleder til at lede en
omfattende undersøgelse om borgernes brug og ikke-brug af folkebibliotekernes mange tilbud.
Om jobbet
I de næste 16 måneder skal du lede vores nye store vidensprojekt: “Biblioteksbrug i dag og i morgen”. Et projekt,
der skal skabe et nyt stærk vidensgrundlag om borgernes behov og sammen med biblioteker og andre aktører
udvikle handlingsgreb til biblioteksudvikling. Du skal have godt greb om projektledelse fra A-Z, gerne erfaring med
planlægning/facilitering af workshops udviklet sammen med flere aktører og være god til at formidle projektet på
forskellige platforme – både i og udenfor bibliotekssektoren.
Du skal være den, der holder fokus, laver tidsplaner, sikrer fremdrift, håndterer projektadministration- og
økonomi, kommunikation og samarbejdet med projektets konsulenter og samarbejdspartnere.
Der er tale om en tidsbegrænset deltidsprojektansættelse på ca. 25 timer per uge i 16 måneder. Du bliver en fast
del af en lille dynamisk arbejdsplads sammen med lederen af Tænketanken, student og tilknyttede konsulenter. Vi
har kontor i hyggelige lokaler hos Danmarks Biblioteksforening på Vartov, kun 5 minutters gang fra Københavns
Hovedbanegården.
Om dig
Du har god erfaring med projektledelse, gerne med større projekter, der indebærer mange samarbejdspartnere,
og du skal have lyst at arbejde med højaktuelle emner i spændingsfeltet mellem kultur, biblioteker og borgernes
behov.
Du har nogle års praktisk erfaring med projektledelse og -kommunikation af resultater. Du behøver ikke at have
kendskab til biblioteker, men gerne lyst og interesse i bibliotekers samfundsmæssige udvikling og betydning. Du er
måske selvstændig eller freelancer med lyst til et mere fast jobelement og arbejdsplads med mulighed for
samtidig at kunne fastholde din egen opgaveportefølje og kundekreds.
Som Tænketankens nye projektleder skal du:
 Have projektledelse værktøjer under huden og indsigter i projektfaser, tids-og
økonomistyring, evaluering og afrapporteringer
 Arbejde systematisk og være både en god opstarter og afslutter
 Kunne samle op på viden og input, så de kan bruges i praksis
 Sikre ejerskab til projektet hos en lang række aktører
 Være god til at kommunikere på forskellige platforme og have mod på at få historier ud
at leve
 Fungere i en lille og travl organisation.
Om Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Tænketanken arbejder for at skabe ny viden og debat om bibliotekernes rolle og betydning i samfundet - både
fagligt og politisk. Se mere om projektet og Tænketanken på www.fremtidensbiblioteker.dk
Projektet er støttet af Slots-og Kulturstyrelsens udviklingspuljen for Folkebiblioteket og pædagogiske
læringscentre. Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre gennemfører undersøgelsesdelen.
Vi holder samtaler løbende med relevante ansøgere, så send gerne en kort ansøgning og CV så hurtigt som muligt.
Vi håber, du kan starte den 1. december 2022. Der er tale om en projektansættelse på deltid med fleksible
arbejdsvilkår og løn- og ansættelsesvilkår efter aftale. Du kan få mere at vide om stillingen ved henvendelse til
leder af Tænketanken Lotte Hviid Dhyrbye på tlf.: 2763 1494. Send ansøgning og CV til
lhd@fremtidensbiblioteker.dk

