Citychef �l Vestsjællands
mest inspirerende handelsby
Handelstandsforeningen VoresKalundborg er ved at ruste sig �l genåbningen af hele detailhandelen,
hvor vi med en massiv markedsføring og masser af ak�viteter arbejder på at komme �lbage på sporet
og fortsat være den handelsby der vælges, ikke kun af de lokale men i lige så høj grad af gæsterne i de
tusindvis af fri�dshuse der omkranser byen og næsten fordobler indbyggertallet om sommeren.

Dine primære opgaver
•
•
•
•
•

Udvikling af en marke�ng- og kommunika�onsstrategi samt udvikling og gennemførelse af
ak�viteter og andre �ltag, der er med �l at lø�e handelslivet i Kalundborg og �ltrække nye
kunder
Få nye medlemmer, fastholde eksisterende og være en inspirator for medlemmerne bl.a.
gennem jævnlige møder med medlemmer og ak�vitetsudvalg
Løbende dialog med samarbejdspartnere og kommune for at udvikle detailhandelen i
Kalundborg
Ansvarlig for udvikling og gennemførelse af den samlede medieindsats
Ansvarlig for udarbejdelse af budge�et samt opfølgning i samarbejde med foreningens
revisor

Din proﬁl
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er udadvendt og ihærdig, god �l at opfange nye ideer og trends og kan både skabe
overblik og gå ned i detaljen, ligesom du er vant �l at arbejde selvstændigt og have ﬂere
bolde i lu�en
Du har gode kommunika�onsevner
Du tør udfordre når det giver værdi og har egne ideer, du gerne sæ�er i spil
Du kan mo�vere og samarbejde med bestyrelsen som du refererer direkte �l, samt med
medlemmer og ak�vitetsudvalg, og du kender værdien af at gå forrest og tage ini�a�v
Du må gerne have erfaring med planlægning og eksekvering af markedsføringskampagner og
events.
Du er vant �l at arbejde med sociale medier
Det er en fordel at have kendskab �l detailhandel og byliv
Du har ﬂere års dokumenteret relevant erhvervsmæssig erfaring

S�llingen har �dligere været på 30 �mer om ugen og fastlønnet. Hvis du kan skabe merindtjening �l
foreningen gennem ak�viteter og andet, er vi åbne for at supplere den faste løn med en bonus e�er
nærmere a�ale.
Vi har brug for dig senest den 1. maj 2021, men gerne før hvis det er muligt.
Tror du at du er den re�e kandidat �l jobbet, så send dit CV med en
kort ansøgning �l info@voreskalundborg.dk senest den 15. marts 2021.
Spørgsmål �l s�llingen kan re�es �l Brian Sønder Andersen på tlf 5365 6162.

