Projektledare 100%
Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län. Vi arbetar
med marknadsföring på en internationell marknad med varumärket Småland. Vi gör detta i ett
nära samarbete med branschens aktörer samt våra kollegor i Jönköping och Kalmar. AB
Destination Småland är ett helägt bolag av Region Kronoberg. Vi strävar efter att i samarbete
med övriga aktörer öka omsättningen i besöksnäringen och därmed antalet arbetstillfällen på ett
hållbart sätt. Besöksnäringen i Kronobergs län ökar stadigt, omsätter 2,5 miljarder och 2018
passerade vi 1 miljon gästnätter. Vill du vara en del av Kronobergs fortsatta utveckling?
Om tjänsten
Tjänsten består av att projektleda en större internationell konferens med ca 1200 deltagare.
Projektet äger rum på ett antal platser i Kronobergs län under våren 2020. I uppdraget ingår
planering, samordning, ledning, genomförande och utvärdering. Som projektledare kommer
du ha dialoger med olika nyckelaktörer, såväl lokalt, nationellt som internationellt. I rollen
som projektledare kommer du ha budgetansvar.
Din profil: Du är bra på att ta egna initiativ, arbeta självständigt och driva dig själv mot
uppsatta mål. Du bör ha erfarenhet av att driva större projekt samt ha erfarenhet av att jobba
inom eller i nära samarbete med offentligt styrd verksamhet.
Rollen kräver att du är en utåtriktad, relationsbyggande, positiv men också strukturerad och
ordningsam. Du kommer ha flera delprojekt på gång samtidigt så det krävs att du kan sortera
och prioritera i arbetsuppgifter och hantera stundtals intensiva perioder. Rollen vi tillsätter är
en senior roll och det är ett krav med ett par års relevant erfarenhet av eventplanering. Att du
tidigare har haft budgetansvar är ett krav och en vana att driva projekt inom offentligt styrd
verksamhet ses som ett plus. Du behöver vara bekväm med Officepaketet, flytande
engelska i tal och skrift är ett krav.
Det är meriterande om du tidigare varit verksam inom besöksnäringen. Vidare ser vi gärna
att du är lokalt förankrad med ett brett kontaktnät i Kronobergs län. Har du dessutom ett
intresse för design är det ett plus. I tjänsten ingår en del resor och körkort är ett krav.
Övrigt: Tjänsten är tidsbegränsad till 12 månader och på heltid med tillträde i juni 2019. Vi
tillämpar villkor enligt kollektivavtal genom Pacta.
Ansökan: Välkommen med din ansökan och eventuella frågor via e-post till VD Oskar Wijk
senast fredag 10 maj. Märk din ansökan PROJEKTLEDARE
E-post: oskar.wijk@destinationsmaland.se
Urval sker löpande
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