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Projektleder til AI-projekt

Er du drevet af at skabe innovation og udvikling i den danske
sundhedssektor? Og vil du sikre, at data bliver anvendt til at skabe nye
algoritmer via kunstig intelligens, der kan forudsige sygdom og forebygge
indlæggelser?

Vi søger en motiveret kollega i Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) med gode
projektlederegenskaber til at drive et spændende projekt, hvor kommunale sundhedsdata bruges til
at udvikle AI-baserede løsninger sammen med virksomheder. 
  
Målet er at udvikle et AI-baseret beslutningsstøtteværktøj til at forebygge indlæggelser blandt
borgere over 65 år.   
  
Projektets hovedpartnere er Københavns kommune, DTU Compute og Region Hovedstaden i samspil
med interesserede kommuner, private virksomheder mv.

Vi søger en pro�l, der: 
Har en relevant videregående uddannelse med erfaring fra projektledelse – gerne fra sundheds/it-
området. 

Er eminent til at skabe relationer og har erfaring med at etablere samarbejder på tværs af
sektorer.  

Arbejder selvstændigt og trives godt med at være tovholder, drive processer og have �ngrene i
projektet.  

Kan skrive og formidle.

Dine konkrete arbejdsopgaver bliver
Planlægge og eksekvere projektforløbet, herunder afrapportering og budget/økonomistyring.  

Opsøge og �nde relevante datasæt for projektet, i samarbejde med Københavns Kommune.  

Facilitere og gennemføre formidling af projektets viden, erfaringer og resultater for fx
iværksættere, SMV´ere og sundhedsprofessionelle, samt at etablere nye samarbejder på baggrund
af disse.  

Udvikle et ’Proof of Concept’ på én eller �ere algoritmer, der på baggrund af kommunernes
omfangsrige sundheds- og omsorgsdata, kan bidrage til at opspore tidlige symptomer og
forebygge indlæggelser blandt borgere over 65 år.  

Udarbejde en guideline, der beskriver muligheder og udfordringer ved at anvende kommunale
sundheds- og omsorgsdata til indsatser om at forebygge indlæggelser.  

Facilitere et hackaton, hvor deltagerne får mulighed for at teste og skabe algoritmer på baggrund
af kommunens sundhedsdata.  

Understøtte opbyggelsen af AI-økosystemet, og styrke offentlige-private samarbejder i regionen,
som skal bidrage til at løfte de fremadrettede udfordringer i sundhedssystemet og fortsætte
vækstskabelsen inden for life science.  

Du bliver en del af et dedikeret team
CHC består af en gruppe engagerede medarbejdere, der alle er dedikerede til arbejdet med at skabe
gode vilkår for udvikling af sundhedsteknologi. Vores primære formål er at skabe vækst for de
virksomheder, der udvikler løsninger til at håndtere fremtidens sundhedsudfordringer. Konkret driver
CHC partnerskabet ”Data Redder Liv”. Læs mere om CHC og projektet på www.cphhealthtech.dk   
 
Vi er en del af Copenhagen Capacity og tilbyder dig et job med faglige udfordringer i en globalt
orienteret virksomhed med et samarbejdsorienteret, dynamisk og socialt arbejdsmiljø i hjertet af
København.

Sådan ansøger du
Vi har brug for dig nu! Så send din ansøgning og CV hurtigst muligt og senest den 22. februar 2019 kl.
12.00. Ansøgningen skal være kort, præcis og på dansk. Du skal kunne dokumentere dine
projekterfaringer og �air for data samt selvstændigt arbejde. Vi holder samtaler den 25. og 28. februar
2019.   
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Stillingen er en fuldtidsstilling, som er tidsbegrænset til udgangen af oktober 2019 med god
mulighed for forlængelse i yderligere 1 år.  
 
Ansøg om stillingen her (https://candidate.hr-
manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?
cid=1534&departmentId=18956&ProjectId=143627&MediaId=5)

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål vedrørende jobbet, kan du kontakte direktør Henning Langberg på
hla@copcap.com (mailto:hla@copcap.com) på tlf. 26127913 eller nuværende projektleder Helle Oldrup
Jensen på hoj@copcap.com (mailto:hoj@copcap.com) eller på +45 21226411.  

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på CHC's projekter

 

Fornavn *

 

Efternavn *

 

Email *

 
Ja Tak! Jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet

SendSend
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