
 

 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse 
 

Initiativrig & selvstændig projektleder 

 

 

  



1. Indledning 
 
Muskelsvindfonden søger en projektleder til Cirkus Jul, som kan sikre fremdrift og 
cementering af vores nye brand som en ny indsamlingsaktivitet. Vi søger en kollega, der 
kan hjælpe med at videreudvikle brandet Cirkus Jul, skabe oplevelser for vores gæster og 
en indsamlingsplatform for vores vision ’Plads til forskelle’.  
 
Er du en person, som elsker og formår at skabe overblik, lede et projekt fra start til slut, og 
trives du med at koordinere mennesker og være del af et team med en bred palet af 
kompetencer. Evner du at udvikle nye, tidssvarende og finurlige idéer? Idéer, der giver 
værdi, og som du fører ud i livet?  Er du parat til at gøre en forskel, som kan mærkes af 
publikum til Cirkus Jul? 
  
Så er du en ildsjæl ligesom alle dine nye kolleger. Du lever for at udvikle et projekt, som du 
gør til virkelighed med dygtig projektledelse. Du drømmer om at hjælpe os med at styrke 
brandet Cirkus Jul – til gavn for Muskelsvindsfondens gode arbejde. 
 
Læs mere på www.cirkusjul.dk 
Læs mere på www.muskelsvindfonden.dk  
 
 

2. Titel og organisatorisk placering 
 
a) Titel er projektleder, Cirkus Jul 

 
b) Placering og reference 

Projektlederen har som arbejdsområde det overordnede ansvar for projektet Cirkus Jul i 
Muskelsvindfondens indsamlingsafdeling og refererer til teamleder for projektledere. 

c) Beføjelser 
 Ansvaret for Cirkus Jul som projekt i sin helhed  
 Budgetansvar for Cirkus Jul budgettet 
 Ledelsesansvar for evt. projektansatte i forbindelse med aktivering af brandet og 

afvikling af arrangementet 
 

3. Strategisk placering og formålet med stillingen 
 
Som en del af Muskelsvindfondens indsamlingsafdeling har projektlederen ansvaret for at 
lave strategien, udvikle brandet og sikre Cirkus Jul som indsamlingsplatform i tæt 
samarbejde med styregruppen bestående af repræsentanter fra Saxo, Aarhus Teater og 
Muskelsvindfonden. 



 
I tæt dialog med ledelsen skal projektlederen sikre eksekvering af alt omkring 
arrangementet. 
 

 Identifikation af og viden om fokusområder og hele projektets opgaveportefølje 
 budgetstyring i henhold til de opstillede mål 

Projektlederen skal i tæt samarbejde med indsamlingsafdelingens øvrige ansatte tilse, at 
målopfyldelse opnås med tilfredsstillende resultat. 

Der er ansat en kunstnerisk leder på Cirkus Jul, som har ansvaret for etablering og udvikling 
af årets forestilling i tæt dialog og samarbejde med Aarhus Teater, samt til at sikre det 
kunstneriske team.  
 
I det daglige er der en tæt sparring og udvikling af brandet Cirkus Jul med den kunstneriske 
leder, så der er en stærk sammenhængskraft mellem oplevelsen 360 grader omkring 
oplevelsen før-under-efter. 

 

4. Ambitioner, mål og resultater 

 

 Videreudvikle det overordnede arbejde med projektet Cirkus Jul i alle dets aspekter  
 

 Fastholde og udvikle samarbejdet med vores partnere, fx Saxo, Aarhus Teater og 
Sirius 

 
 Sikre budgetindfrielse og dermed udvikle brandet til en fast bidragsyder til arbejdet 

for mennesker med muskelsvind 
 

 Sikre et stærkt team omkring projektet, bestående af fastansatte og projektansatte 
 

 Være initiativtager/frontløber til nye tanker og idéer omkring projektet i de 
kommende år 
 

 Sikre en tæt dialog med eksisterende samarbejdspartnere og leverandører 
 

5. Arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge 
 

 at der i dialog med ledelsen og ansatte i indsamlingsafdelingen fortsat udvikles og 
implementeres en detaljeret plan for udvikling og eksekvering af Cirkus Jul 



 
 at sikre, at brandet cementeres og udvikles som et familiebrand i hele Danmark 

 
 at udfordre indsamlingsafdelingen og bestyrelsen på, hvad brandet kan udvikle sig 

til 
 

 at arbejde efter vores årshjul, budgetplan og afspejle vores strategiske indsatser i 
din projektledelse 

 
 at bidrage til salgsstrategier på billetsalg og upsell til vores gæster 

 
 at koordinere, afvikle og følge op på møder/aftaler med såvel samarbejdspartnere, 

leverandører, ansatte, projektansatte og frivillige  
 

 at arbejde tæt sammen med indsamlingsafdelingens forskellige fagområder, således 
at der indgås de bedste aftaler for Muskelsvindfonden 
 

 at arbejde tæt sammen med indsamlingsafdelingens ansatte, således at der opnås 
og sikres passende udbytte for vores samarbejdspartnere 
 

 at sikre en tæt og løbende opfølgning med ledelsen og bestyrelsen på de 
økonomiske resultater i forhold til strategi og budget 
 

 at deltage i indsamlingsafdelingens fælles teamdage (3-4 dage årligt) 
 

 at deltage i Muskelsvindfondens medarbejderdage (3 dage årligt) 
 

Listen af opgaver og ansvarsområder er ikke nødvendigvis dækkende og forventes i dialog 
med ledelsen at blive revideret, når det skønnes nødvendigt for at løse 
indsamlingsafdelingen opgaver. 
 
 

6. Kravprofil 
 
 
a) Faglige kompetencer 

 

Erfaring fra lignende opgaver 
 



Erfaring med at planlægge, lede og eksekvere projekter 
 
Strategisk forretningsforståelse med blik for udvikling og samarbejdspartnere 
 
Stærk mundtligt og skriftligt 
 
Stærk i præsentation og lederskab 
 
Evner at balancere mange prioriteter og samtidig overholde deadlines 
 

b) Personlige og relationelle kompetencer 
 
Du er stærk i koordinering, projektledelse og eksekvering 
 
Du er en entusiast, der motiverer og begejstrer 
 
Du fylder dine sko godt ud og formår at tænke skævt og mangfoldigt med blik for 
økonomisk afkast 
 
Du er fremsynet og ikke bange for forandring, mens du brænder igennem og når dine 
ambitiøse mål 
 
Du har en samarbejdsform, som er tillidsvækkende og dialogskabende 
 

c) Andre krav 
 
Din arbejdsplads er med udgangspunkt i Aarhus 
 
Du er fleksibel med hensyn til skiftende arbejdstider i spidsbelastningssituationer 
 
Du har minimum en videregående uddannelse på Bachelorniveau 
 

7. Vi glæder os til at høre fra dig 

Stillingen som projektleder er en fuldtidsstilling og aflønnes efter kvalifikationer. Du skal 
være forberedt på vekslende arbejdstider herunder aften og weekend i forbindelse med 
afholdelse af arrangementer.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2022 eller tidligst muligt.  

8. Ansøgningsfrist 



Send os din elektroniske ansøgning og dit CV senest d. 18. september 2022. 

Samtaler vil blive gennemført: 

1. samtale: 22. september 
2. samtale 26 september 


