
 
 

 

DAGLIG LEDER  
FOR HERNINGS INNOVATIVE KONTORHUS 

Kan du samle mennesker og gøre en forskel?  
Så er du måske den kommende daglige leder af Innovatorium A/S 

Innovatorium er et anderledes kontorhus som huser mere end 100 forskellige virksomheder med over 
450 medarbejdere. Huset tilbyder unikke rammer og faciliteter, der skaber de bedste forhold for 
iværksættere og virksomheder i vækst. 

Som daglig leder er du en central del af det team på 3 faste medarbejdere, der driver Innovatorium.   
Udover de daglige opgaver, er det dit ansvar at holde overblikket og sikre retningen og udvikling af huset, 
så Innovatorium også i fremtiden er mere end blot et kontorfællesskab. 

Du er: 

• Udadvendt, servicemindet og god til at skabe oplevelser for virksomhederne i huset og dine 
kollegaer 

• Struktureret og i besiddelse af god økonomisk sans og forretningsforståelse  
• Udviklingsorienteret og innovativ 
• En menneskekender og teamplayer med empati og evnen til at se på helheden. 
• Vant til at arbejde med MS Office-pakken og har gerne kendskab til grafiske programmer 

 
Du har gennem din uddannelse og tidligere jobs oparbejdet erfaring, kompetencer og indsigt, der har 
klædt dig på til en central stilling som denne. 

Opgaverne er mange, men typiske arbejdsopgaver er: 

• Udlejning af lokaler og kontakt til lejerne 
• Udviklingsopgaver og implementering af nye løsninger 
• Arrangementer og events for virksomhederne i huset 
• Markedsføring og kommunikation internt og eksternt 
• Ledelsesopgaver, herunder budgetansvar, deltagelse i og forberedelse af bestyrelsesmøder 
• Backup for teamet og diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 

En unik stilling i et fantastisk hus, fyldt med spændende virksomheder, mennesker og netværk. 

Sparring og støtte til at blive ført godt ind i jobbet. 

Udover løn- og ansættelsesvilkår, som modsvarer jobbet, indsats og kvalifikationer, tilbyder vi frokost- 
og kaffeordning, massage, pensionsordning og sundhedsforsikring, fri telefon og internet. 

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Nedsat tid kan evt. forhandles. 
Stillingen refererer til bestyrelsesformanden. 

Er du interesseret i at vide mere om jobbet forud for din ansøgning, så er du velkommen til at kontakte 
direktør Torben D. Jensen på tlf. 4040 7745. 

Tiltrædelse efter aftale. 
Det er vigtigt for os at finde det rigtige match til huset og vores team. Derfor venter vi gerne på den 
rette. 

Er du vores kommende daglige leder, så send din ansøgning med CV til tdj@innovatorium.dk snarest og 
senest 12. februar 2023. 

 
Innovatorium er resultatet af et samarbejde mellem stærke kræfter i uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Herning. Huset 
stod færdig i 2002 og blev i 2007 udvidet til de 10.000 m² i 4 plan, som du ser i dag i Den Hvide By i Birk. I Innovatorium er der 
fællesskab, reception, mødelokaler, kantine og andre attraktive faciliteter til virksomhederne helt fra starten. De lyse og åbne rum 
i Innovatorium giver en helt unik arbejdsatmosfære og de optimale rammer for en god arbejdsdag. 
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