Erhvervskonsulent med stort netværksgen
Middelfart Erhvervscenter, Middelfart

Middelfart Erhvervscenter tilbyder sparring og vejledning til iværksættere samt etablerede
virksomheder inden for alle brancher i Middelfart Kommune.
Det går stærkt i Middelfart, og der kommer mange nye virksomheder til. Derfor søger vi en
erhvervskonsulent, som har lyst til at indgå i vores stærke team og hjælpe med at servicere
virksomhederne i Middelfart Kommune. Som erhvervskonsulent bliver du en af
erhvervscenterets ansigter udadtil, og din primære opgave bliver at vejlede vores
medlemsvirksomheder i samarbejde med vores store netværk af konsulenter og
samarbejdspartnere.

Dine opgaver

Vi har ambitioner på vores medlemmers vegne, og vi vil gerne være en stærk
samarbejdspartner for dem. Det betyder, at vores fornemste opgave er at inspirere, men også
udfordre virksomhederne og stille de rigtige spørgsmål, som kan rykke dem. Som
erhvervskonsulent er du med til at forbinde virksomheder, som kan have gavn af hinanden.
Du får til opgave at:
•
•
•
•

Besøge medlemsvirksomheder og give sparring på de udfordringer, de oplever i deres
forretning lige fra forretningsmodel til behovet for flere hænder.
Etablere og facilitere virksomhedsnetværk, hvor medlemsvirksomhederne kan sparre
med hinanden og styrke deres forretning.
Igangsætte tiltag, der kan styrke udbuddet af arbejdskraft i området.
Deltage i de medlemsarrangementer, Middelfart Erhvervscenter arrangerer og netværke
med medlemmerne.

Dine personlige kompetencer

Du skal kunne lide at netværke og tale med mennesker. Du drives af at få andre til at lykkes,
og du skal kunne trives i et job med mange forskellige opgaver – og med mange kunder og
interessenter. Vi klæder dig godt på til jobbet, så du får indsigt i hele erhvervsområdet, vores
samarbejdspartnere og virksomhederne i Middelfart Kommune. Din baggrund er ikke
afgørende, men en vis erhvervserfaring vil være en fordel.

Vi kan tilbyde dig:
•
•
•
•

En fuldtidsstilling med base i Middelfart, men rådgivning hos virksomheder i hele
kommunen.
En afvekslende hverdag og mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og
aktiviteterne for medlemsvirksomhederne.
Gode muligheder for faglig og personlig udvikling via kurser og netværk.
Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer.

Som erhvervskonsulent hos Middelfart Erhvervscenter bliver du en del af et stærkt team, hvor
vi hjælper og sparrer med hinanden.

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning og CV senest d. 17. januar 2022 på kontakt@middelfart-erhverv.dk. Vi vil
gerne byde vores nye kollega velkommen hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.
Har du brug for flere informationer, er du velkommen til at kontakte erhvervskonsulent Esben
Kragh Aalund på tlf. 2134 1216.
Om Middelfart Erhvervscenter
Middelfart Erhvervscenter er kommunens stærkeste erhvervsforening med over 370 medlemmer. Hver dag tilbyder vi
sparring og vejledning til iværksættere samt etablerede virksomheder i hele Middelfart Kommune. Og vi tillader os at
være ambitiøse på vores medlemmers vegne. Målet er at skabe rammerne for inspiration og udvikling. Uanset om du
er iværksætter, direktør, medarbejder eller selvstændig, så har vi dig – og du har os. Det er det, fællesskaber er til
for.
Vi har en stærk bestyrelse som netop har vedtaget en strategi for de næste 3 år, som vi skal i gang med at eksekvere.
Læs mere på www.middelfart-erhverv.dk

