Inspiring Denmark søger en dygtig eventkoordinator
Har du lyst til at være med til at udvikle og styrke erhvervsturismen i Syddanmark, så får du her
en unik mulighed for at skabe de inspirerende rammer for vores arbejde med at motivere og 		
engagere potentielle værter og ambassadører til at påtage sig værtskabet og trække 		
internationale kongresser til Syddanmark.

Jobbet
Inspiring Denmark søger en rutineret, selvstændig og alsidig
eventkoordinator, der kan udvikle og koordinere vores
arrangementer og møder. Dine opgaver vil bl.a. være:
• Udvikling, planlægning og gennemførelse af netværksarrangementer, møder, kurser og mindre events for
vores Ambassadørkorps, kongresværter og samarbejdspartnere.
• Inspiring Denmarks kontaktperson over for samarbejdspartnere og venues i forbindelse med arrangementer
• Skabe og pleje relationer i vores forskellige netværk,
også internationalt
• Markedsføring af arrangementerne, herunder
udarbejdelse af markedsføringsmateriale i
samarbejde med vores grafiske koordinator
• Kommunikation på sociale medier og nyhedsbreve om
vores aktiviteter
• Forskellige support opgaver, herunder hjælp til kolleger
ved site inspections samt ledelsesinformation og
-betjening til direktør og bestyrelse.

Hvem er du?
• Du arbejder selvstændigt og struktureret
• Du er en god organisator med et godt overblik, kan holde
mange bolde i luften og arbejde med både lange og
korte deadlines
• Du har solid, praktisk erfaring og succes med flere af
opgaverne i stillingen, gerne internationalt
• Du har god forståelse for vores forskellige målgrupper,
og kan tilrettelægge både indhold og markedsføring af
aktiviteter i forhold til målgrupperne
• Du har stærke it-kompetencer og kan arbejde professionelt med kommunikation på sociale medier og web
• Du kan kommunikere præcist og flydende både
mundtligt og skriftligt, på dansk og engelsk
• Du har en videregående uddannelse
• Du er udadvendt af natur, nytænkende og trives godt
med det relationsskabende arbejde
• Du har et godt humør og trives med teamarbejde

Om os

Interesseret?

Inspiring Denmark har til opgave at styrke erhvervsturismen i 		
Syddanmark ved at tiltrække internationale kongresser.
Gennem professionel og kompetent rådgivning hjælper vi virksomheder, organisationer og deres medarbejdere med at sætte
Syddanmark på verdenskortet som internationalt mødested.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte
kongreschef Else Aldahl på tlf. 21 15 09 87 eller
direktør Birgitte Hee Olesen på tlf. 26 21 00 27.

Inspiring Denmark finansieres af Syddansk Vækstforum, kommuner i Syddanmark og de vigtigste spillere i mødeindustrien. 		
Vores organisation tæller i alt 10 medarbejdere.

Stilling ønskes besat hurtigst muligt og ansøgere
tages løbende til samtale.
Ansøg på dette link:
https://podio.com/webforms/20001187/1357837

Læs mere på www.inspiringdenmark.dk
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