
Scion DTU søger ny projektleder til  
acceleratorprogrammet Danish Tech Challenge
Danmarks eneste acceleratorprogram for hardware-start-ups.

Vil du gøre Danmarks førende acceleratorprogram for hardware-start-ups til et program i 
europæisk topklasse? Har du selv været hardware-iværksætter og arbejdet med udvikling 
af både forretning og produkter? Har du indgående førstehåndskendskab til de udfordringer, 
man møder som ambitiøs start-up, og brænder du for at give din viden og dine erfaringer 
videre? Har du internationalt udsyn, et stærkt netværk, og kan du inspirere og begejstre  
andre iværksættere?  

Så er du den projektleder, som Danish Tech Challenge og Scion DTU søger.

Som projektleder for Danish Tech Challenge bliver du ansvarlig for: 
• At drive og lede Danish Tech Challenge, herunder at rekruttere de rette virksomheder,  
 samt sikre gennemførsel af et udviklingsforløb i europæisk topklasse 
• At skabe et elitært, men åbent, miljø for de mest ambitiøse danske hardware-start-ups,  
 hvor de kan mødes og udveksle erfaringer, møde nye samarbejdspartnere og potentielle  
 investorer
• At udbygge det stærke netværk af erfarne erhvervsfolk, rådgivere, eksperter, under- 
 leverandører og industripartnere, som virksomhederne kan trække på
• At planlægge og gennemføre events - herunder det afsluttende award show
• At sørge for afrapportering, regnskab og løbende opdateringer til Industriens Fond  
 samt andre eksterne interessenter
• At indgå i Innovationsafdelingen og supportere øvrige aktiviteter og projekter

Som person er du
• Ambitiøs, struktureret og elsker at se ting i fremdrift
• Udadvendt, opsøgende og har en smittende energi 
• En netværker og stærk kommunikator med pædagogisk sans

Dine kvalifikationer
• Du har relevant erfaring med tech-iværksætteri, der gør dig til en troværdig sparrings- 
 partner for deltagerne
• Du har en bred erfaring inden for teknologi og forretningsudvikling – herunder ledelse,  
 organisationsudvikling og salg, og du har kendskab til og har arbejdet med Lean Startup
• Du har en videregående uddannelse og behersker engelsk, både mundtligt og skriftligt,  
 på højt niveau

Hvad tilbyder vi dig?
Vi tilbyder dig en spændende hverdag blandt Danmarks mest ambitiøse teknologivirksom-
heder, der bor dør om dør med universitetet, forskere og venturekapital. Innovationsafdeling- 
en består af 10 kollegaer og indgår i en samlet organisation på 50 ansatte.

Du vil blive en del af et projekt, der allerede har et respekteret navn og en stor troværdighed. 
Du vil få ansvar for et erfarent projektteam på 3 personer – bestående af en forretnings- 
udvikler, produktudvikler samt en projektkoordinator.

Om Danish Tech Challenge
DTC er et 4 måneders acceleratorprogram for 20 
udvalgte hardware-start-ups støttet af Industriens 
Fond. Acceleratorprogrammet skal nu gennemføres 
for 4. gang, og der skal tiltrækkes ca. 100 ansøgninger 
blandt primært danske hardware-start-ups. Virksom-
hederne får deres daglige arbejdsplads i Scion DTU’s 
inkubationsmiljø, og du skal sikre, at de gennemgår et 
ambitiøst udviklingsforløb og får adgang til ekspert- 
viden i forhold til produkt- og forretningsudvikling.  
Du vil selv indgå som daglig sparringspartner sammen 
med de to faste eksperter inden for forretningsud-
vikling/finansiering og produktudvikling.  

Programmet har adgang til et prototypeværksted, 
et stærkt mentorkorps (Scion DTU Team Mentoring) 
og et meget solidt panel af eksterne rådgivere og 
samarbejdspartnere.

Programmet kører fra midten af august og frem til jul. 
Kontormiljøet og værkstedet ligger begge på DTU’s 
område i Lyngby.

Hvordan søger du?
Rekrutteringsprocessen foregår i samarbejde med 
Brinch & Partners. Hvis du vil vide mere om stillingen 
og Scion DTU, er du velkommen til at kontakte  
Partner Martin Bo Sørensen på +45 2784 7406. 
Derudover kan du læse mere på sciondtu.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV  
mærket ”11.626 Projektleder” snarest via e-mail: 
mail@brinchpartners.dk.

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.

Hvem er Scion DTU? 
Forskerparken Scion DTU arbejder med et bredt felt af 
virksomheder lige fra tidligere iværksættere til mere modne 
SMV’er. Det er vores ambition at gå forrest i udviklingen af 
innovative løsninger, som fastholder Danmark som anerkendt 
industriland og bygger bro mellem etablerede virksomheder, 
iværksættere og DTU. Løsningerne skal skabe vækst, nye 
forretningsmuligheder, nye virksomheder samt øge eksporten.  
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