
FESTIVAL
OF EUROPE

Festivaldirektør for Festival of Europe - et folkemøde for Europa.

Festival of Europe er et folkemøde for Europa med placering i smukke Mariager. Første 
festival løber af stablen 22-26 maj 2022. Festival of Europe er en årlig begivenhed for euro-
pæiske borgere, politikere og organisationer. Vores mål er at skabe en stærk platform for 
en styrket demokratisk samtale mellem de europæiske nationer. For at nå vores mål arran-
gerer vi debatter, begivenheder og kulturelle indslag, der fanger europæernes interesse. 
Med andre ord et folkemøde på dansk som vi kender dem og er gode til, hvor vi inviterer 
hele Europa med til festen.

Festivaldirektøren er indtil videre den eneste og første fuldtidsansatte i den selvejende in-
stitution/forening Festival of Europe. En af de første opgaver for den nyansatte sekretariats-
leder bliver at sammensætte sit team på 2-4 yderligere ansatte.

Det nye sekretariat får arbejdssted i det gamle smukke rådhus midt i Mariager. Men da det-
te er en international funderet opgave opfordrer vi ansøgere fra hele Europa til at søge. Ar-
bejdssproget er Dansk/Skandinavisk, det forventes at du er flydende i engelsk tale og skrift.

Dine hovedopgaver:

- Udvikling og opbygning af Festival of Europe som et internationalt arrangement med fo-
  kus på aktuel og nyskabende debat og præsentation af de europæiske nationer. 
- Afsøge og udvikle nye finansieringskilder, udarbejde ansøgninger og afrapporteringer
- Økonomiansvarlig
- Personaleledelse
- Fungere som sekretær for bestyrelsen

Vi forventer, at du:

- Har erfaring fra og kan agere i en politisk ledet organisation
- Har en solid baggrund gerne med relevant erfaring fra lignende stilling (Politik, Events, 
   kultur m.m).
- Vi satser gerne på den unge komet så ledelseserfaring er en fordel men ikket et krav.
- Kan opstille klare og opnåelige mål
- Ser muligheder frem for barrierer
- Er udadvendt, tillidsskabende og ikke bange for at stå i front
- Har et fordomsfrit og bredt kultursyn

Festival of Europe opfordrer alle uanset køn, alder, race eller tro til at ansøge – og kræver 
ikke nogen bestemt uddannelse eller baggrund, men du skal sandsynliggøre og overbevise 
os om, at du kan honorere stillingens krav. 

Løn efter kvalifikationer indenfor de økonomiske rammer tilstede for Festival of Europe.
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Kontaktperson for yderligere info:

Casper Hestbech
Project Manager/Projektleder
Festival of Europe/Forprojektet for et folkemøde i Europa
Mobil. 27 147 141
Mail: ch@saltcenter.com
www.festivalofeurope.dk

Proces:

-  Ansøgningsfrist fredag d. 6/11-2020 kl. 12.00 ansøgning skal sendes digitalt 
        til:  ch@saltcenter.com

- Første runde samtaler 10/11-2020, tilstede Leif Skaarup og Casper Hestbech 
        Lokation: ”Det gamle Rådhus” Torvet 1, 9550 Mariager

- Test + referencer 11/11-2020 til 17/11-2020

- Anden runde samtaler 23/11-2020, tilstede Stine Bosse, Leif Skaarup og 
        Casper Hestbech. Lokation: Europabevægelsen Rosenørns Alle 35, 1970 Frederiksberg

Vi glæder os HELT VILDT til at høre fra jer! 

Festival of Europe
www.festivalofeurope.dk


