Projekt assistent til CBS Bestyrelsesforeningens Center for
Cyberkompetencer
Vil du være med til at øge topledelser og bestyrelsesmedlemmers strategiske cyberkompetencer? Synes du
digitalisering og teknologi er spændende? Så er det dig, vi leder efter.
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer leder et 3-årigt nationalt projekt, der skal styrke
strategiske cyberkompetencer i bestyrelser og hos virksomhedsledere. Projektet er søsat med støtte fra
Industriens Fond og med tæt samarbejde med en række ledende eksperter indenfor cybersikkerhed –
herunder AAU, CBS, World Economic Forum, Center for Cybersikkerhed, EY, PwC, Dubex, IBM, Kromann
Reumert, ImproSec, Danish Cyber Defence, KPMG, Beierholm, BDO, Jyske Bank og Nordea.
Gennem workshops, konferencer, vejledninger og en kommende cybersimulator sætter vi fokus på at
uddanne danske virksomheder i strategiske cyberkompetencer. Vi afholder årligt 10-12 konferencer og
workshops. Vi søger en ny projektassistent til hjælp med koordinering af partnere, gennemførelse af
konferencer, workshops og webinarer, udarbejdelse af cyber cases til brug i undervisningen samt diverse ad
hoc-opgaver, herunder administrative opgaver, research og andet.
Vi forestiller os, at du er i gang med en videregående uddannelse og ønsker et fleksibelt studiejob. Det ville
være oplagt hvis dit studie er indenfor området IT og kommunikation, men dette er ikke et krav.
Stillingen:
Du får ansvaret for professionel gennemførelse af konferencer og workshops med alt fra planlægning af
indlæg til evaluering. Det sker i tæt samarbejde med programchefer og direktører, der har det overordnede
ansvar for de forskellige konferencer. Du skal arbejde omhyggeligt, struktureret og gerne have et energisk
og smittende humør.
Dine primære opgaver vil være alsidige, herunder:
-

Planlægning, koordinering og varetagelse af al konference/ workshop logistik
Varetage kontakten med deltagere, undervisere, partnere mv.
Udarbejde slides i PowerPoint til forskellige oplæg
Research til nye undervisningscases
Research af det nyeste inden for cybersikkerhed og nye angreb
Kommunikation og markedsføring på hjemmesider og sociale medier af konferencer mv.

Der vil være mange ad-hoc opgaver, hvor der er stor mulighed for selv at tage initiativ og finde på
spændende relevante opgaver. Vi arbejder som et team og hjælper hinanden på tværs.
Din person:
Du skal synes, at den digitale verden og de problemstillinger det fører med sig er spændende. Du trives i et
fagligt miljø og er udadvendt, tillidsskabende og troværdig. Du skal være serviceorienteret og have fokus på
detaljerne. Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik og stiller høje krav til kvalitet. Da vi arbejder i et
mindre team, skal du være frisk på en afvekslende hverdag med god mulighed for sparring.
Du er stærk skriftligt i både dansk og engelsk og har flair og interesse for at lære nyt.

Vi tilbyder:
-

Et fagligt spændende og dynamisk miljø, hvor det akademiske møder erhvervslivet.
Et godt kollegialt fællesskab hos os selv og i samarbejdet med CBS og CBS Executive
15-20 timers arbejde/uge, hvor fleksibilitet ydes gensidigt i eksamensperiode og med mulige sene
arbejdstimer.
En stejl læringskurve indenfor cybersikkerhed gennem danske top eksperter
Berøringsflader med store dele af dansk erhvervsliv og academia

Send ansøgning og cv pr. mail til Projektdirektør Kirsten Hede mail: khe@bestyrelsesforeningen.dk så
hurtigt som muligt. Samtaler afholdes i december. Tiltrædelse i december/januar.
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte projektassistent Kirstine Lund Hansen
på mail klh@bestyrelsesforeningen.dk.
Bestyrelsesforeningen, er stiftet af bl.a. CBS, DI, Dansk Erhverv, DVCA, EY, Kromann Reumert og
PensionDanmark. Bestyrelsesforeningen har 900 medlemmer og er det fagligt og erfaringsmæssigt førende
forum for udvikling af bestyrelsesarbejde som profession og fagområde med best practice, undervisningsog forskning. CBS Bestyrelsesuddannelserne er Danmarks ledende udbyder af bestyrelsesuddannelser med
en alumne på flere end 2.000 bestyrelsesmedlemmer og erhvervsledere.
bestyrelsesforeningen.dk
LinkedIn Twitter

