Salgskonsulent
Inspiring Denmark, Middelfart
Brænder du for at skabe nye relationer og møde spændende mennesker?
Inspiring Denmark er Region Syddanmarks erhvervsturismeselskab. Vi sætter fokus på udvikling af
erhvervsturisme i regionen og har sat overliggeren højt! Vi er sat i verden for at hjælpe organisationer og
virksomheder med at tiltrække flere internationale konferencer og kongresser til det syddanske område.
Vi søger derfor en selvstændig Senior Project Manager til den opsøgende indsats. Din primære rolle bliver at
opbygge og vedligeholde relationer til værterne og andre samarbejdspartnere.
Dine opgaver
•

Skabe gode relationer til vores kunder som bl.a. er syddanske forskere, undervisere, erhvervsledere,
politikere m.fl. - folk som har ambitioner om at stille sig i spidsen for arbejdet med at få en
international konference eller kongres til Syddanmark.

•

Holde møder med og aktivt deltage i udviklingen af vores Ambassadørkorps, som lige nu tæller 72
topnavne blandt erhvervsledere, ledende forskere, politikere m.fl.

•

Koordinere udarbejdelse af tilbudsmateriale, præsentationer og afholde site inspections samt
præsentationer for internationale beslutningstagere.

•

Tilrettelæggelse og afvikling af større og mindre arrangementer for vores kunder og andre
interessenter.

Din profil
•

Du har erfaring med opsøgende rådgivning eller salg, og du kan påvise konkrete resultater fra
tidligere job.

•

Erfaring med Inspiring Denmarks kundegruppe af forskere, organisationsledere, erhvervsledere og
offentlige organisationer er en fordel.

•

Erfaring med rådgivning/salg indenfor erhvervsturisme, internationalt kongresarbejde og de
syddanske hotel- og konferencesteder er en fordel.

•

Du arbejder selvstændigt, metodisk og har evnen til at skabe gode relationer. Alle rådgivnings- og
salgsopgaver er definerede ved resultatmål, og det er derfor vigtigt, at du er handlekraftig.

•

Du samarbejder ud fra en kollegial indstilling til både dine opgaver og dine kollegaer.

•

Du motiveres af at skabe værdi for dine kunder, du er udadvendt og du er en dygtig og direkte
kommunikator på dansk og engelsk.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et succesfuldt og dynamisk team, der er kendetegnet ved stort engagement med faglig
dybde og bredde. Vi lægger vægt på en uformel tone, humor og arbejder resultatorienteret. Vores base er i
Middelfart, men det forventes, at du færdes i hele Region Syddanmark. Det er derfor en fordel, at du selv har
bil. Løn og ansættelsesforhold bliver forhandlet individuelt.
Det er en tidsbegrænset stilling til og med 31.12.2015.
Vil du vide mere
Vil du vide mere, kan du kontakte Projektleder Henrik Höhrmann på hho@inspiringdenmark.dk eller
30524352. Ansøgningsfristen er 11. april 2014, og vi forventer at holde samtaler i uge 16 - 17. Der vil
eventuelt blive tale om test ved rekruttering. Tiltrædelse snarest.

Ansøgning og CV sendes til Søs Sørensen på ss@inspiringdenmark.dk.
Inspiring Denmark bliver støttet af Region Syddanmark, EU, kommuner i Syddanmark og de vigtigste spillere
i erhvervsturismeindustrien. Samtidig samarbejder organisationen med de største vidensinstitutioner i
regionen og et bredt felt af professionelle kompetencer. Læs mere på www.inspiringdenmark.dk.

