
 

 

 

 

Brænder du for at skabe erhvervsudvikling? Så er jobbet som 

konsulent hos Business Fredericia måske noget for dig. 
 

Der er fart på i Fredericia, og kravene til Business Fredericia som et stærkt lokalt forankret erhvervshus er 

høje. Derfor søger vi nu en konsulent med erfaring og interesse for erhvervsudvikling, netværk og 

kommunikation.  

Du vil indgå i et team af erfarne konsulenter, hvor dine ansvarsområder vil blive defineret efter dine 

kompetencer. Den perfekte nye kollega vil have erfaring med både erhvervsudvikling, medlemsservice, 

netværk og kommunikation, men vi er villige til at tilpasse opgaverne i teamet til dig. 

Vi har 830 medlemsvirksomheder, lige fra den lille iværksætter til store produktionsvirksomheder, og du 

kommer derfor til at varetage en bred vifte af konsulentopgaver. 

Dine konsulent- og netværksopgaver:  

• Overordnet arbejder du for at fremme Fredericias erhvervsudvikling  

• Opsøgende kontakt til virksomheder, og pleje af medlemsvirksomheder, med fokus på at understøtte 

den enkelte virksomhed med Business Fredericias værditilbud 

• Agere bindeled mellem virksomheder, erhvervsfremmesystemet og andre relevante aktører 

herunder hjælpe virksomheder med relevante støtte- og vækstprogrammer  

• Initiere og koordinere arrangementer, konferencer og fyraftensmøder udbudt til medlemmer  

• Facilitering, udvikling og rekruttering af og til eksisterende faglige netværk 

• Være initiativskaber til udvikling af nye netværk 

• Afholde eller koordinere sparringsforløb for virksomheder – dette eventuelt i samarbejde med 

erhvervsfremmesystemet 

• Være medansvarlig for kommunikationsstrategi- og plan, og eksekvering af denne. 
Kommunikationsopgaver sker i tæt samarbejde med det øvrige team 

Hvem er du? 

Det er afgørende, at du har en udadvendt profil og en vis erfaring indenfor erhvervsudvikling, da du får en 

stor kontaktflade til både virksomheder og mange forskellige samarbejdspartnere, hvor du bidrager med 

både dine erfaringer og samarbejdsevner. Du er proaktiv og arbejder struktureret, har sans for planlægning 

og arbejder selvstændigt.  

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, tlf. 9215 0123. 
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2022. 
Ansøgning og CV sendes elektronisk til info@businessfredericia.dk mærket ”Konsulent” i emnefeltet.  

Stillingen er fuldtid. Tiltrædelse hurtigst muligt og derfor behandler vi ansøgninger løbende. 

Hvem er Business Fredericia?  

Business Fredericia er en fælles erhvervsfremmende organisation med tilknytning af 5 lokale 

erhvervsforeninger med ca. 830 medlemmer.  
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Vi er en organisation, der brænder for at gøre en positiv forskel for erhvervslivet i Fredericia med et mål om 

at tiltrække virksomheder, skabe arbejdspladser og vækst i eksisterende i virksomheder.  

Vi er p.t. 8 medarbejdere, som alle arbejder i en travl hverdag med mange spændende opgaver og 

udfordringer. Som kollega bliver du en del af en uformel og humørfyldt arbejdsplads, hvor alle bidrager aktivt 

og er lige vigtige i at nå de fælles mål. Du får arbejdssted i moderne lokaler i Port House. 

Business Fredericias arbejde er partipolitisk uafhængigt. 

Læs mere om Business Fredericia på www.businessfredercia.dk 

 

 

http://www.businessfredercia.dk/

