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Prosjektkonsulent(er) innen nasjonale forsknings-, utviklings og 
innovasjons programmer 

Nordic Innovators er et raskt voksende internasjonalt rådgivingsselskap med kontorer i Danmark 
(København & Aarhus), Frankrike (Lyon), Spania (Málaga) og Norge (Bergen). Vi er blant Europas ledende 
rådgivingsselskap innen offentlig finansiering av Forsknings- og Utviklings prosjekter (FoU). Vi bistår 
Europeiske selskaper, forskningsinstitutter, universiteter og offentlige aktører med å få innvilget 
innovasjonsmidler fra Horisont 2020 samt nasjonale støtteordninger for FoU-prosjekter.   

Stillingsbeskrivelse: 

Vi ønsker nå å ansette en eller flere norsk språklige Konsulenter med fokus på søknadsskriving for 
særnorske FoU støtteordninger fra Innovasjon Norge (Innovasjonskontrakter, Miljøteknologiordningen 
m.m.) og Forskningsrådet (SkatteFUNN, Innovasjonsprosjekt i Næringslivet mm.) ved vårt kontor i Aarhus 
(Lystrup). 

Din rolle vil være å skrive søknader tilknyttet teknologi- og innovasjonsprosjekter for ulike norske 
støtteordninger og annet arbeid tilknyttet søknadsprosessen. Du vil jobbe selvstendig med veiledning fra 
Country Manager og Partner som vil bidra til at du blir en viktig del av vårt voksende team av kompetente 
konsulenter.   

Arbeidsoppgaver:  

- Skrive søknader for ulike finansieringsprogrammer tilknyttet innovasjons- og teknologiprosjekter  
- Utarbeide budsjetter og forretningsplaner for prosjektideer i samarbeid med våre kunder 
- Bidra aktivt inn mot resten av organisasjonen og være en støttespiller for dine kollegaer    

Stillingskrav: 

- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er et krav. Det samme er engelsk da det er 
bedriftsspråket ved alle våre kontorer engelsk.  

- Å kunne samarbeide med dine kolleger, være en lagspiller og bli med og legge til din kunnskap til 
et ungt, raskt voksende og høyt-presterende team  

- Å kunne bygge en positiv relasjon og kommunisere profesjonelt med klienter og prosjektpartnere 

Teknisk bakgrunn: 

Høyere utdanning; Doktorgrad eller Mastergrad i en forretnings-, vitenskaps- eller ingeniørdisiplin vil være 
en stor fordel. Men kandidater med relevant arbeidserfaring fra flere teknologidisipliner vil også bli vurdert. 

Hva vi tilbyr: 

• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver  
• Å bli en del av et av de fremste innovasjonsrådgivende miljøer for forskning-, utvikling- og 

innovasjonsprosjekter i Europa 
• Et faglig sterkt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter 
• Konkurransedyktig lønn og betingelser 

Kandidater oppfordres til å sende inn en søknad og CV, begge helst på norsk til Partner Kenneth Junge 
Hermansen på kjh@nordicinnovators.dk. 


