Erhvervschef til ErhvervsForum Holstebro
Vil du være med til at styrke erhvervslivet og samarbejdet mellem
virksomheder, kommune og andre erhvervsaktører. Så får du en helt
central rolle som erhvervschef i ErhvervsForum Holstebro.
I 2019 etablerede erhvervslivet ErhvervsForum Holstebro for at skabe en stærk
medlemsorganisation og et talerør for virksomhederne i kommunen.
I 2020 indgik ErhvervsForum Holstebro et forpligtende partnerskab med Holstebro Kommune
for at styrke erhvervsudviklingen i kommunen.
Nu søger ErhvervsForum Holstebro til en nyoprettet stilling en visionær og strategisk
orienteret erhvervschef, som kan bygge videre på det fundament, som er skabt af
medlemsvirksomhederne og organisationerne bag.
Som Erhvervschef i ErhvervsForum Holstebro får du en nøglerolle i erhvervsudviklingen
og bliver frontfigur for virksomhederne i kommunen. Du skal:
•

Udvikle og implementere strategierne for ErhvervsForum Holstebro i samarbejde med
bestyrelsen.

•

Sætte erhvervspolitiske emner på dagsordenen og fremme debat og dialog om
emnerne internt og eksternt.

•

Opbygge tætte relationer til virksomheder, kommune og andre erhvervsaktører for at
skabe øget samarbejdet på tværs af brancher og sektorer.

•

Tiltrække virksomheder til kommunen og skabe yderligere vækst.

•

Styre konkrete aktiviteter sammen med taskforces og arbejdsgrupper samt
gennemføre særskilte aktiviteter initieret af Holstebro Kommune.

•

Skabe medfinansiering til aktiviteter gennem fundraising og samarbejdsaftaler.

•

Have ansvaret for økonomi og markedsføring.
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Vi forestiller os, at du er en ildsjæl, der har:
•

Indgående kendskab til erhvervslivets behov og muligheder.

•

Et markant drive med stort engagement og arbejdskapacitet.

•

Erfaring med og/eller indsigt i drift af virksomhed.

•

Erfaring med ledelse, strategi og økonomi.

•

Kendskab til erhvervsfremmesystemet med blik for balancen mellem erhvervslivets og
det offentliges behov.

•

Naturligt flair for networking samt lyst og evne til at sætte sig for bordenden.

Til gengæld får du:
•

En unik platform til at arbejde med det, du brænder for.

•

Pladsen til sammen med bestyrelsen at sætte kursen for et ambitiøst
erhvervssamarbejde i en vækstorienteret kommune.

•

Klare mål og tydelige succeskriterier.

•

Løn efter kvalifikationer.

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt og vil løbende vurdere ansøgninger og indkalde
til samtale. Vi glæder os til at møde dig.
Kontakt gerne bestyrelsesformand Bjarne Sørensen tlf. 2014 0771, eller MUUSMANN, som
bistår i dele af processen tlf. 7011 2022.
Send ansøgningen til på bso.sorensen@outlook.dk
Med venlig hilsen
ErhvervsForum Holstebro
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Bjarne Sørensen, formand

Kort om ErhvervsForum Holstebro
ErhvervsForum Holstebro er etableret i 2019 på initiativ af Dansk Industri, Fagbevægelsens
Hovedorganisation, FH, Holstebro Handelsstandsforening, Holstebro Industri- og
Håndværkerforening, Holstebro-Struer Landboforening, Uddannelsescenter Holstebro, UCH
og VIA University Center.
www.erhvervsforumholstebro.dk
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