
 

 

Landdistriktskoordinator 

LAG Skive - Viborg 
 

LAG Skive - Viborg søger at indgå i et samarbejde med en ny koordinator da Helle Bjerg Hellesø har fået nye 

udfordringer. Er du interesseret i at blive vores nye koordinator og varetage koordinator- og sekretariatsfunktionen 

for aktionsgruppen hører vi gerne fra dig. Samarbejdet indgås på kontrakt. 

 

LAG Skive - Viborgs ønske er at gøre en forskel 

Ved at bidrage til udvikling af landdistrikterne i Skive og Viborg Kommune. 

Der er for 2017 ca. 2.mill. kr. til formålet. Driftsmidlerne udgør ca. 20% heraf. 

LAG Skive - Viborg er valgt til at administrere EU midler frem til 2020. 

 

 Arbejdsområder 
 at være sekretariatsleder for den lokale aktionsgruppe 

 at fungere som rådgiver og inspirator i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter 

 at sikre sig, at de lokale projekter gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse 

 at varetage den daglige koordination af LAG Skive - Viborgs opgaver med regionale og lokale aktiviteter 

 at koordinere processen omkring gennemførelse af LAG Skive – Viborgs udviklingsstrategi. 

 

Kvalifikationer  
 du er en ildsjæl, som brænder for de spændende ideer og projekter 

 du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt 

 du har erfaring med landdistriktsområdet, projektarbejde og myndighedskontakt 

 du har et godt kendskab til lokalsamfundene i Skive og Viborg Kommuner 

 du mestrer at samarbejde på tværs  

 du evner at hjælpe projekter på vej, eksempelvis i forbindelse med formulering af projektbeskrivelse og 

ansøgninger  

 du er en erfaren IT-bruger og kan holde styr på vigtige dokumenter for afrapportering 

 

Vil du - sammen med bestyrelsen for LAG Skive - Viborg - være med til at skabe udvikling i Skive og Viborg 

Kommuners landdistrikter? Så send din ansøgning og dit CV: 

LAG Skive - Viborg: V/ Lone Frandsen, Løvskal Landevej 12, Løvskal 8850 Bjerringbro  

         Mail: Lovskalgaard@live.dk 

Ansøgningsfristen er den 16.01. 2017.  
Samtaler vil foregå sidst i uge 4. Opstart efter nærmere aftale. 

Spørgsmål til koordinatorfunktionen? Kontakt Lone Frandsen tlf.29664620 

 

 


