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Stillingsopslag  

Kan du styre de gode idéer i Horsens? 
 

 

Venture City Horsens giver dig mulighed for at udvikle dig som projektleder i arbejdsfeltet 

mellem iværksættere, business angels og mentorer. Hvad kan du give den anden vej? 

  
Horsens har brug for, at vi udvikler idéer og iværksætteri til voksende og bæredygtige 
virksomheder. Derfor vil vi gerne gøre det nemmere for dem at lykkes. Det kræver imidlertid, at vi 
er dygtige til at identificere de gode idéer og give iværksætterne gode forhold til at udvikle dem. I 
Venture City Horsens har vi samlet virkeligt dygtige og erfarne business angels og 
forretningsmentorer, der brænder for at træde til.  
  
Men vi leder efter et omdrejningspunkt. 
 
Du skal screene talentmassen og de gode idéer. Du skal kunne give business coaching og pitch 
kvalificering til nye forretningsideer. Desuden skal du i samarbejde med foreningens bestyrelse 
gøre alle interessenter glade og tilfredse ved at sørge for, at de får optimal overblik, information 
og tip til at nå alle målene. 
  
Du vil til gengæld blive belønnet med at være omdrejningspunkt for en vigtig strategi for Horsens: 
Nemlig at skabe nye og spændende virksomheder og arbejdspladser i forskellige brancher.   
  
Der et tale om en opgave på deltid. Du har derfor sandsynligvis parallelt gang i andre aktiviteter 
som konsulent eller lign.  
  
Ring og høre nærmere hos et af vores bestyrelsesmedlemmer Tjek her. 
  
Send din ansøgning sammen med CV til bestyrelsesformand Ulla Sparre us@vitusbering.dk – gerne 
senest den 20. oktober 2017. Tiltrædelse snarest muligt. 
 

 

 

Venture City Horsens blev stiftet i juni 2016 med det formål at styrke og tiltrække 
iværksættere og vækstvirksomheder til Horsens.  

Vi er et mentor- og business angel netværk med pt. 35 mentorer og 27 business angels. 
Besøg os på Facebook eller web for at læse mere 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__venturecity.dk_kontakt-2Dos&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=GuhZmyvoKcK0vzP27sandg&m=aKIHIosWze3fzeR0qP2uLauBL7n0GDuBiG00RWb7EV4&s=I2RlPTz8CrBxtcQP5Z5awAe2lukXsyAsJV6cmuXELqI&e=
mailto:us@vitusbering.dk
https://www.facebook.com/VentureCityHorsens/
http://venturecity.dk/

