
 

 

SoMe- og eventkoordinator til Business Fredericia 
Vil du medvirke til at skabe oplevelser og udvikling i Fredericia? Så er stillingen som SoMe- og 

eventkoordinator i Experience Fredericia (en del af Business Fredericia), sikkert lige noget for dig. 

Fredericia har en række attraktive kongres- og konference faciliteter, som vi er stolte af at fortælle omverdenen om. 

Over de seneste par år har vi gennem Experience Fredericia, som er en del af Business Fredericia, derfor gennemført 

en strategisk opbygning og strategisk satsning på erhvervsturisme, og med en ansættelse af en Salgs- og 

tiltrækningschef tidligere i 2022, er det nu tid til at styrke salgsindsatsen yderligere, så omverdenen får endnu mere 

kendskab til alt det Fredericia tilbyder. 

Derfor skal vi nu ansætte en SoMe- og eventkoordinator, som i samarbejde med vores Salgs- og tiltrækningschef, 

skal tiltrække endnu flere attraktive events til Fredericia. 

Med reference til Erhvervsdirektøren i Business Fredericia, bliver opgaven at understøtte den eksisterende 

salgsindsats, koordinere events, og ikke mindst medvirke til at udvikle/styrke vores salgsstrategi på sociale medier.  

Salgs back-up, events og social media marketing 

En vigtig del af dit arbejde omfatter intern salgsopbakning til vores Salgs- og tiltrækningschef, koordinering og 

planlægning i forbindelse med afholdelse af events, samt social media marketing. 

Desuden vil dine ansvarsområder og opgaver omfatte bl.a.: 

• Koordinering af kundehenvendelser fra første henvendelse til arrangementet er afholdt 

• Sikre efterfølgende ajourføring af data og udarbejdelse af statistikker 

• Koordinere og forberede aktiviteter og materiale til messedeltagelse 

• Intern back-up og support til Salgs- og tiltrækningschef, herunder udfærdigelse af præsentationer 

• Udfærdigelse og udsendelse af nyhedsbreve 

• Kontakt til bureau og booking af annoncer 

• Facilitere møder med indkaldelse, referat og opfølgning 

• Udvikle og styrke omtalen af både Experience Fredericia og Business Fredericia på de sociale medier, og 

evt. andre digitale platforme 

Tillidsvækkende personlighed 

Du er en tillidsvækkende og relationsskabende person, og du er formentligt uddannet indenfor salg og/eller 

marketing, gerne suppleret med uddannelse/erfaring i social media marketing. 

Det er desuden en stor fordel, hvis du har arbejdet med eventkoordinering.  



 

 

Du drives og motiveres af at have både opsøgende og vedligeholdende kontakt, og du nyder at medvirke til at 

skabe resultater, både når det skyldes en fælles, såvel som en individuel indsats. Du kan arbejde selvstændigt og i 

samarbejde med andre, om at nå et fælles mål. 

En attraktiv arbejdsplads 

Business Fredericia består p.t. af 8 dygtige og kompetente konsulenter med hver sit kompetence- og 

ansvarsområde, som alle arbejder i en travl hverdag med mange spændende opgaver og udfordringer. I fællesskab 

bidrager alle til at servicere erhvervslivet i Fredericia. Hertil kommer flere eksterne konsulenter, som indgår i et tæt 

samarbejde med Business Fredericia.  

Du bliver 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. 

 

Desuden tilbydes du 

• Løn efter kvalifikationer 

• Pensionsordning 

• Sundhedsordning 

• En spændende arbejdsplads 

• Faglig og personlig udvikling 

Hvis du vil vide mere 

Du er velkommen til at kontakte Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer på tlf. 2082 3229, hvis du har yderligere 

spørgsmål til stillingen. 

Ansøgning 

Send dit CV og din motiverede ansøgning via mail til info@businessfredericia.dk – skriv SoMe-22 i emnefeltet. 

Ansøgningsproces 

Ansøgningsfrist: 4. januar 2023 

Tiltrædelse:   Hurtigst muligt 

Interviews: Vi indkalder løbende til interviews, og ansætter når vi har fundet den helt rigtige 

kandidat. 

 

Virksomhedsprofil 

Business Fredericia er en fælles erhvervsfremmende organisation med tilknytning af 4 lokale erhvervsforeninger 

med ca. 830 medlemmer.  

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.  

Business Fredericias arbejde er politisk uafhængigt. 

Experience Fredericia, som er en del af erhvervsorganisationen Business Fredericia, består af byens aktører i form af 

messe-, event-, møde- samt konferencefaciliteter. 

Læs mere på www.businessfredericia.dk  

Business Fredericia Vendersgade 74, 4.sal, 7000 Fredericia 


