
 

 

 

 

Erhvervsplaymaker til Business Fredericia 
Brænder du for unge og uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering, samt opsøgende kontakt 

til erhvervslivet? Så er jobbet som Erhvervsplaymaker hos Business Fredericia måske noget for dig. 

Overordnet set, bliver du det centrale bindeled mellem Ungeenheden i Fredericia kommune, 

uddannelsesinstitutionerne og Fredericias erhvervsliv, i regi af Business Fredericia.  

Du får tre hovedansvarsområder, nemlig: 

 

1. At styrke en erhvervsrelateret ungeindsats med fokus på lokale beskæftigelsesmuligheder hvor 

formålet er at fremskaffe kvalificerede jobmatch imellem unge og de lokale virksomheder, samt at få 

formidlet mulighederne kommunikativt på de forskellige platforme.  

2. At udvikle og styrke skole/virksomhedssamarbejdet i kommunen, bl.a. ved målrettet at udforme 

diverse erhvervsforløb og projekter sammen med såvel virksomheder som skoler. 

3. At etablere dialog med virksomheder, jobcenter og uddannelsesinstitutioner omkring videre- og 

efteruddannelser af medarbejdere. 

Eksempler på opgaver:  

• Virksomhedsaftaler og erhvervsforløb samt virksomhedsbesøg m. fokus på 

beskæftigelsesmuligheder 

• Rekruttering, jobmatch og vejledning 

• Fritidsjobs, læreplads, trainee og forpraktikforløb, sabbatårs job og praktik 

• Udvikling af projekter til skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder 

• Branding på SoMe (eks. Linkedin, Instagram, Tik Tok og Facebook)  

• Virksomhedsbesøg med henblik på at skabe dialog om efteruddannelse af eksisterende 

medarbejdere i virksomheden, i samarbejde med Business Fredericia. 

Herudover kommer du til at medvirke til udvikling og afholdelse af diverse arrangementer, som eks. karriere- 

uddannelses- og jobmesser, samt initiere og koordinere events og erfamøder. 

Du kommer også til at arrangere erhvervsforløb og temauger med virksomheder, ligesom du bliver 

projektdeltager i diverse relevante projekter indenfor beskæftigelses- og uddannelsesområdet. 

Du kommer til at samarbejde med uddannelsesinstitutioner, ungeenheden, skoler, erhvervslivet og i dette 

arbejde kommer du også til at arbejde med elementer i CSR7000 samarbejdet. 



 

 

 

 

Hvem er du? 

Du har en klar konsulentprofil, som har sans for planlægning og selvstændigt arbejde. Det er af stor 

betydning, at du også har en udadvendt og relations skabende profil, da du får en stor kontaktflade til både 

virksomheder og mange forskellige samarbejdspartnere. Du bidrager med både din konsulenterfaring og 

uddannelses erfaring. Du har muligvis flair og god erfaring med kontakten og kommunikationen til børn og 

unge.  

Vi tilbyder 

Du bliver en del af et dynamisk konsulentmiljø, der arbejder professionelt og målrettet med at varetage 

Fredericias erhvervslivs interesser, med hvert vores speciale. Vi har en fri og uhøjtidelig omgangstone, og 

arbejder gerne tværfagligt for at styrke hinanden i indsatsen. 

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer, og du bliver ansat på fuld tid i en funktionærstilling. 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, tlf. 2082 3229. 

 

Ansøgningsfrist: 

Tiltrædelse hurtigst muligt og derfor behandler vi ansøgninger løbende. 

Ansøgningsfristen er 16. januar 2023. 

Ansøgning og CV sendes elektronisk til info@businessfredericia.dk mærket ”Erhvervsplaymaker” i 
emnefeltet. 

Stillingen er fuldtid. 

Hvem er Business Fredericia?  

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

erhvervsforeninger med ca. 825 medlemmer.  

Vi er en organisation, der brænder for at gøre en 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 nye moderne lokaler i Port House. 

Business Fredericias arbejde er partipolitisk uafhængigt. 

Læs mere om Business Fredericia på www.businessfredercia.dk 

 

  

http://www.businessfredercia.dk/

