
 

Dansk-tysk arbejdsplads søger projektmedarbejder til kulturområdet 
 
Regionskontor & Infocenter søger engageret kollega, der i en tidsbegrænset periode vil indgå i 
vores kulturteam. Dine arbejdsopgaver vil være koncentreret om aktiviteter i regi af Kulturaftale 
Sønderjylland-Schleswigs nye projekt ”Kulturboost”.  
 
Dine opgaver 
Det grænsenære dansk-tyske kultursamarbejde har en lang og stolt tradition, men de mange 
måneder med corona-restriktioner kan alligevel mærkes. Kontakter er gledet ud og skal opdyrkes 
på ny. Derfor har Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig afsat projektmidler til at booste netværk 
og idégenerering. Med kulturaftaleprojektet ”Kulturboost” vil vi kortlægge muligheder for kulturelle 
samarbejder på tværs af Region Sønderjylland-Schleswigs partnerskab, og din stilling vil gå ud på 
at samle kulturaktører og hjælpe dem til at udvikle nye dansk-tyske projektideer.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte 
 
 kontakt til de kulturelle aktører på begge sider af grænsen, der skal hjælpes til at se 

samarbejdsmuligheder og få realiseret mulige projektidéer. 
 samarbejde med kulturaftalens partnere om at kortlægge tematiske snitflader og relevante 

aktører 
 tekster til sociale platforme  
 organisering af møder og konferencer 
 administrations- og forvaltningsopgaver, herunder korrekturlæsning og oversættelse  
 økonomistyring af projektmidler 

 
Stillingen er tidsbegrænset, og vi forventer derfor, 
 
 at du har erfaring med projektsamarbejde, så du hurtigt kan gå i gang med opgaverne 
 du har relevant akademisk uddannelse 
 at du behersker enten dansk eller tysk på modersmålsniveau og har et meget højt sprogligt 

niveau på det andet sprog i både skrift og tale 
 at du har flere års arbejdserfaring fra kulturområdet 
 at du har et godt netværk på kulturområdet på begge sider 
 at du har erfaring med projektudvikling og kulturstøttemidler 
 at du har en forståelse for forvaltningsstrukturer i Danmark og Schleswig-Holstein 
 at du trives med teamsamarbejde og bidrager til at finde de gode løsninger 
 at du har kørekort til bil 

 
Vi tilbyder: 
Vi tilbyder dig en stilling, hvor du vil få en stor berøringsflade med kulturaktører og forvaltninger i 
hele Region Sønderjylland-Schleswigs geografi. I dialog med teamkoordinator og partnerskabet vil 
du have stor frihed til selv at sætte initiativer i gang. 
Du bliver del af et team, hvor samarbejde og vidensdeling vægtes højt. Tilrettelæggelse af 
arbejdstid er meget fleksibel, og der er mulighed for delvist hjemmearbejde.  
 
Hvem er vi 
Regionskontor & Infocenter er sekretariat for samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig, og 
dets kulturteamet er bl.a. ansvarlig for administration af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. 
Denne stilling finansieres med kulturaftalemidler.  



Læs mere om kulturaftalen på www.kulturfokus.dk  
Du får arbejdsplads på Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, 6330 Padborg ca. 10 km. fra 
grænsen, men du skal forvente at skulle til møder og aktiviteter i hele Sønderjylland-Schleswig. 
 
Ansættelsesperiode: 
Der er tale om en tidsbegrænset stilling i perioden 1.12.2022-31.12.2023. Der vil eventuelt være 
mulighed for en forlængelse af stillingen med et lavere timetal i 2024.  
 
Timeantal: Stillingen er på 30 timer. Løn i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgning: 
Du bedes indsende din ansøgning gennem Aabenraa Kommunes rekrutteringssystem - 
https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/job-i-kommunen/ledige-jobs/       
 
Ansøgningsfristen er mandag den 14. november 2022 
  
Ansættelsessamtaler afholdes: 
Mandag den 21. november 2022 
 
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 
Regionskontor & Infocenter 
Leder Peter Hansen, tlf. +45 74 67 05 01 eller 
Teamkoordinator Anne-Mette Olsen, tlf. +45 20 58 30 34 
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