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Til vores sekretariat søger vi en koordinator til udvikling og afvikling af spændende 
events i vores by. Koordinatoren vil ligeledes være ansvarlig for markedsføringen af 
events på diverse medier.
Vores Nykøbing er en city- og erhvervsforeningen i Nykøbing Falster. I tæt samarbejde med 
vores mere end 290 medlemsvirksomheder, har vi blandt andet til opgave at sørge for, at 
oplevelser og handel går hånd i hånd. Vi arrangerer events som Late Night, markeder, kon-
certer, festivaler og meget mere…! Foredrag og netværksarrangementer arrangeres desuden 
med fokus på udvikling og berigelse af medlemmers indsigt i erhverv og samarbejde.

Vi er kun 2 medarbejdere på vores lille, men driftige kontor. Dine primære opgaver er derfor 
mange, spændende og meget varierede.

Som event- og SoMe-koordinator du bl.a. ansvaret for at:
 » Udvikle og gennemføre events samt netværksarrangementer
 » Markedsføre foreningen på web og vores SoMe-kanaler (Facebook, Instagram mv.)
 » Opsøge og hverve nye medlemmer til foreningen
 » PA for direktøren
 » Ad-hoc opgaver

Om dig:
 » Du har dokumenteret erfaring med udvikling og udførsel af events
 » Du kan administrere sociale medier og website
 » Du har erfaring med opbygning af nye relationer og evt. salg
 » Du har indgående kendskab til InDesign, Illustrator og Microsoft Office-pakken
 » Du arbejder struktureret og kan selv prioritere tid og opgaver
 » Du tør tænke nye tanker og føre dem ud i livet
 » God til at have gang i mange bolde på én gang
 » Kendskab til vores lokale butikker og erhvervsliv er en fordel
 » Du skal være fleksibel og der kan i perioder forekomme enkelte dage med aften- og week-

endarbejde
 » Flydende dansk i skrift og tale
 » Du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed

For den rette kandidat tilbyder vi et enestående og meget spændende job, hvor du i høj grad 
selv er med til at påvirke din arbejdsdag. Du får fleksible arbejdstider og løn efter kvalifikation-
er samt pensionsordning.

Er jobbet noget for dig, så send din ansøgning med foto og CV til aa@voresnykobing.dk 
senest den 25. maj 2022.
Vi afholder løbende samtaler, da tiltrædelsen er snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte direktør André Andersen på 
aa@voresnykobing.dk

Søges:Event- og SoMe-koordinator


