Søges - City Manager til Sønderborg Handel
Institut for Centerplanlægning har gennemført en handelsanalyse, der viser, at om 10 år er Sønderborg den eneste
tilbageværende handelsby i Sønderjylland. Hvis denne forudsigelse skal opfyldes er det altafgørende at Sønderborg
styrkes, for at den fortsat er attraktiv og levende. I Sønderborg Handel støtter vi op om en aktiv bymidte, der både
tiltrækker områdets borgere og gæster udefra. Derfor søger vi en City Manager, der kan sørge for at Sønderborg hele
tiden er et skridt foran konkurrenterne.
Vores City Manager skal i samarbejde med bestyrelsen gøre tanke til handling.
Vores City Manager skal:
 Planlægge og gennemføre events og aktiviteter i forhold til eventkalenderen
 Koordinere events og aktiviteter mellem Sønderborg Øst, Borgen og Sønderborg City
 Søge tilladelser ved kommune, politi og Brand&Redning
 Samarbejde med Sekretariatet for Aktørudvalget omkring udvalgte events og arrangementer
 Afholde generalforsamling og efterårsmøder for medlemmerne i Sønderborg Handel
 Koordinere markedsføring og kommunikation
o Facebook
o Annoncer
o Pyloner
o Radiospot
o Film
o Hjemmeside
 Samarbejde med Borgerforeningen, Kultur i Syd og andre relevante partnere
 Være ansvarlig for pyloner, gavekort og udlån af Sønderborg Handels udstyr
 Styre økonomien
 Være personaleleder for medarbejder i Sønderborg Handel
Vi forventer, at du
 har indgående kendskab til udviklingen og tendenser inden for detailhandlen
 Er en god formidler og inspirator
 Er udadvendt, opsøgende og trives med en stor kontaktflade
 Brænder for at være central spiller i udviklingen af Sønderborg Handel
 Kan omsætte idé til handling
 Er klar til at tage arbejdshandskerne på og kan tage fat, når det gælder
Som City Manager står du får den daglige ledelse af Sekretariatet for Sønderborg Handel. Sekretariatet består på
nuværende tidspunkt af en administrativ medarbejder.
Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen. Stillingen ønskes besat fra 1. januar 2019.
Arbejdsstedet er Sønderborg Handel, Perlegade 48, 1. sal, 6400 Sønderborg.
For yderligere oplysninger kontakt formand for Sønderborg Handel, Rikke Torré, på mobil 24 26 19 79 eller
rikke@huset-torre.dk
Ansøgningsfrist: 18. november 2018 kl. 10.00
Samtalerne finder sted i uge 48.
Mojn – Vi ses i Sønderborg
Danmarks flotteste handelsby

