
2. oktober 2018 

 

Oppdragsutlysning: 

 

Er du vår prosjektleder for realisering av Mjølkefestivalen? 
 

Gausdal Næringsforum har ambisjoner om å få realisert en mjølkefestival i Gausdal og ser etter en 

initiativrik, strukturert og operativ prosjektleder til å lede denne prosessen.    

 

Mjølkefestivalen skal være fundamentert på to påler: 

 

På den ene siden skal Mjølkefestivalen være en markeds-, familie- og opplevelsesdag. Gausdølene har 

gjennom et par tiår arrangert Gausdalsdagen med stort hell. Mjølkefestivalen skal være tiltrekkende 

for barnefamilier og ha et klart innhold av aktiviteter knyttet til landbruk og særlig mjølkesektoren. 

Kjenner du til eller ser nærmere på arrangementet Gausdalsdagen, forstår du i hvilken retning vi 

tenker. 

 

På den andre siden, skal Mjølkefestivalen være årets bransjetreff for meierisektoren. Bransjetreffet skal 

være faglig og sosialt så solid at aktørene i denne sektoren rett og slett bare skal på denne årlige 

arenaen. Når det gjelder realiseringen av denne delen, er planen at det skal skje som en del av en 

prosjektgruppe forankret i Lillehammer-regionen Vekst.  

 

Gausdal Næringsforum har engasjert en prosjektgruppe som har utarbeidet konseptet 

Mjølkefestivalen. Arrangementet er ferdig utredet og nå skal vi ha det opp og gå!  

 

Ambisjonen er å arrangere første utgave av Mjølkefestivalen i september 2019. Det er utarbeidet en 

prosjektbeskrivelse, og vi er samtidig opptatt av at denne mer skal danne et utgangspunkt for 

prosjektlederen vår snarere enn en begrensende ramme. 

 

Er du selvgående, utadvendt og fremdriftsorientert, ønsker vi svært gjerne at du tar kontakt med oss 

for å drøfte saken videre. Du må enten ha eget foretak (har du ikke, hjelper vi deg med etablering) eller 

ansettelsesforhold i et eksisterende firma, da dette er ett oppdrag og ikke en ansettelse. 

 

Du får være med på å drøfte oppdragsomfanget, og vi er opptatt av at du har anledning til å prioritere 

oppdraget fremover dersom det er deg vi velger. 

 

Vår ambisjon er at du er i gang innen utgangen av 2018. Er oppdraget interessant for deg, ber vi derfor 

om at du så raskt som mulig, kontakter oss. 

 

 

Kontakt: 

Dag Høiholt-Vågsnes 

dhv@vekst.lillehammer.no / 909 10 644 
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