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Stillingsopslag
Projektleder der kan udvikle forretningsidéer til bymidterne
I Kalundborgegnens Erhvervsråd får vi brug for hjælp. Over de næste to år vil vi gøre en
ekstra indsats for at understøtte bymidterne i vores område. Vi gør det ikke alene, men i
samarbejde med Kalundborg Kommune, de lokale handelsstandsforeninger og selvfølgelig
med de forretningsdrivende i bymidterne.
Som mange andre steder har vi også i vores område den udfordring, at vores bymidter
ændrer karakter. Der er sket en uundgåelig udvikling, som på nogle punkter kan være sund
og velkommen. Men vi vil samtidig sikre at vores bymidter stadig er attraktive og er
områder der skaber fællesskab, oplevelser og tilhørsforhold for de mennesker der bor,
arbejder og kommer på besøg her. Derfor søger vi en projektleder til et projekt der skal
udvikle vores bymidter i Kalundborg, Høng og Gørlev.
Erhvervsrådets - og dermed din - opgave er at understøtte og udvikle de
forretningsmæssige aktiviteter i bymidterne. Det gælder især de eksisterende som allerede
er til stede og driver forretning, men det handler også om at tiltrække nye aktører og være
fødselshjælper for nye koncepter og nye måder at drive virksomhed i bymidterne på.
Kerneopgaven for dig er altså at kunne forretningsudvikle både den enkelte virksomhed
men også den samlede helhed, som en bymidte udgør.
Nogle af de indsatser vi gerne vil arbejde med, kender vi allerede. Nogle skal vi lære af
andre byer og områder der arbejder med de samme udfordringer og atter andre skal vi
selv udvikle i fællesskab med bymidternes forskellige aktører. Som projektleder kommer
du til at stå i spidsen for vores indsats, men bag dig har du resten af erhvervsrådets
medarbejdere som også vil være direkte involveret i arbejdet og vil hjælpe dig til at lykkes.
Dit daglige arbejde vil dels foregå på kontoret, hvor du vil udvikle indsatser sammen med
resten af holdet, men du vil mindst lige så ofte være ude hos virksomheder,
forretningsdrivende og samarbejdspartnere. Her vil du fungere som igangsætter,
koordinator og sparringspartner og skulle agere på egen hånd. Det stiller krav til dine evner
til at skabe en åben og tillidsfuld dialog.
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Vi har ikke nogen bestemt idé om din uddannelsesmæssige baggrund men det vil være en
væsentlig fordel hvis du har relevant erfaring. Det kan være fra erhvervsfremmesystemet,
som konsulent, fra detailhandlen eller fra et andet oplagt område som vi ikke havde tænkt
på i forvejen. Det er afgørende at du kan tænke både strategisk og praktisk og at du kan
arbejde både som sparringspartner for den enkelte forretningsdrivende og samtidig skabe
resultater for bymidterne som hele. Du skal kunne veksle mellem det konkrete og det
overordnede og fungere lige godt med begge typer opgaver. Og så skal du først og
fremmest have evner for og lyst til at udfordre og skubbe til de eksisterende rammer og
forhold
Kalundborgegnens Erhvervsråd er en forening stiftet af lokale virksomheder og har til
opgave at understøtte erhvervslivet i hele Kalundborg kommune. Vi er en lille organisation
med 4-5 medarbejdere og med egen bestyrelse og med vores generalforsamling som
øverste myndighed. Vi arbejder tæt og ofte sammen med andre aktører i og udenfor vores
område; kommune, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, andre erhvervsfremmeaktører
osv.
Vi har kontor midt i Kalundborg by lige ved stationen, men arbejdet kræver ofte, at du selv
kan komme rundt i bil.
Vi lægger stor vægt på et godt arbejdsklima hvor forskelligheder styrker det kollegiale
fællesskab og organisationens samlede vifte af kompetencer. Der vil både være tidlige
morgener og sene aftener, men ikke hver dag. Hos os er en fuldtidsstilling lig med 37 timer
og ikke mere. De kan dog godt være skævt fordelt og du er i vid udstrækning selv ansvarlig
for at planlægge dit arbejde.
Stillingen er en fuldtids projektansættelse og er tidsbegrænset til to år.
Løn efter aftale.
Ansøgningsfrist fredag d. 21. august
Ansøgning og CV sendes til info@kalundborgerhverv.dk
Du er meget velkommen til at kontakte erhvervschef Jens Lerager for yderligere
oplysninger om stillingen og arbejdsopgaverne på tlf. 3073 7731
Vi glæder os til at høre fra dig.

