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Community manager for Symbion, Univate, Creators Floor & COBIS
Da vores Community manager har valgt at søge nye udfordringer, er der blevet en stilling ledig i
Symbion A/S. Vi søger derfor til hurtig tiltrædelse en dynamisk og energisk medarbejder der kan
være med til at videreudvikle og drive Symbions community på tværs af lokationerne Symbion,
Univate Njalsgade, Univate Emil Holms Kanal, Creators Floor og COBIS.
Symbion A/S er Danmarks største iværksættermiljø. Vi huser mere end 500 ambitiøse små og
mellemstore iværksætter virksomheder fordelt på vores 5 lokationer i København. Gennem vores
mangeårige arbejde med iværksættere ved vi at netværk, viden og et professionelt og nærværende
community gør en forskel.
Din væsentligste opgave bliver at videreudvikle og drive vores community målrettet vore
virksomheder og deres medarbejdere, universiteterne og deres studerende, investorer og business
angels samt store danske virksomheder der ønsker at komme tæt på innovative
iværksættervirksomheder.
Du skal finde energi i at skabe relationer, kunne se værdien i professionelle netværk, ønske at gøre
en forskel for vore mange opstartsvirksomheder samt være parat til være omdrejningspunktet for en
væsentlig del af værdiskabelsen i Danmarks største iværksætter community. Derudover skal du
være god til at samarbejde og have lyst til at arbejde tæt sammen med resten af community teamet i
en flad og ikke hierarkisk struktur.
Du vil komme til at arbejde på tværs af virksomhedens lokationer i København fordelt på Østerbro,
Nørrebro, Frederiksberg og Islands brygge.
Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver i samarbejde med resten af community teamet vil være:
• Medvirke til at udvikle et værdiskabende online community
• Medvirke til at udvikle et værdiskabende fysisk netværk
• Udvikle vores samarbejde med CBS, KU & ITU
• Udvikle vores samarbejde med investorer og business angels
• Udvikle vores samarbejde med etablerede danske virksomheder
• Planlægge og afholde sociale såvel som faglige netværks- og community events
• Skabe langvarige relationer med vore virksomheder
• Være med til at skabe et unikt miljø for innovative vidensvirksomheder
Du vil blive en del af et team på 8 personer, som tager sig af salg, netværk, markedsføring m.m.
Der er en høj grad af frihed under ansvar, og du er derfor i stor grad medbestemmende til at
planlægge dit arbejde.
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en akademisk baggrund, er analytisk og er i stand til at videreudvikle
Symbions netværks- og community koncept der skaber værdi på den enkelte lokation såvel som på
tværs af lokationer.
Herudover skal du kunne arbejde selvstændigt, være systematisk i din tilgang til udvikling og
implementering samt kunne holde mange bolde i luften. Jobbet fordrer, at du som person er
udadvendt og tillidsskabende, er empatisk og forstår dig på mennesker og ikke mindst har en god
portion forretningsforståelse, så du kan koble viden, kontakter og relation med universiteter,

virksomheder og personer. Og så skal du være en udpræget holdspiller, der både evner at gå med
bolden selv men også værdsætter en fælles holdindsats.
Vi ser gerne at du har erfaring og gerne fra den kommercielle verden med udvikling og drift af
netværk, clusters eller tilsvarende. Herudover er du som person energisk, systematisk,
pligtopfyldende og ikke mindst kan og vil gøre en forskel for vore mange iværksættervirksomheder.
Du skal endvidere kunne kommunikere på dansk og engelsk i både skrift og tale på
forretningsniveau.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et attraktivt job i en mindre virksomhed, hvor tonen er uformel og ligefrem. Der lægges
stor vægt på medarbejdernes trivsel, vi tilbyder en række personalegoder og du vil komme til at
arbejde i og med et team af dedikerede medarbejdere i konstant forandring.
Vi tilbyder en fuldtidsstilling, hvor den normale arbejdstid er på 37 timer pr. uge. Gageniveauet vil
blive forhandlet afhængigt af kvalifikationer. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Brian
List, bl@symbion.dk, tlf.: 3917 9999.
Vi vil gerne have din ansøgning hurtigst muligt og senest fredag den 21. juni 2019. Ansøgningen
skal vedhæftes en email som sendes til bl@symbion.dk, Mrk. Community manager.

