Stillingsopslag:

Eventchef med udpræget salgsgen
Har du en baggrund inden for events eller festivaler, og er du dygtig til at få alle ender til at
mødes - også når opgaverne er komplekse og der er mange interessenter? Er du vild med
konceptudvikling og dygtig til både opsøgende salg og relationssalg – og til at lukke en ordre? Og
trives du lige så godt på kontoret ved et excel-ark som til udviklingsmøder med kunder og
samarbejdspartnere eller til et arrangement, så er det måske dig, der skal stå i spidsen for vores
festivaler og events.

Mad & Marked
Mad & Marked er Danmarks største gademadsaktør med en flåde på mere end 100 food trucks. Vi
arrangerer egne street food-festivaler, rykker ud til firma- og privatevents samt hjælper store festival-,
kultur- og sportsaktører – som Copenhell, Pride, Aarhus Festuge m fl - med mad og drikke. Hvert år
trakterer vi hundredtusinder madglade gæster over hele landet. Vi har både kontor i København og i
Aarhus. Din arbejdsplads bliver i Aarhus.

Hvem vi har brug for
Vi søger en super skarp kollega, der er målrettet og kan bevare overblikket; både i førertrøjen og når
hele holdet skal rykke i flok. Udover at sælge events lægger vi vægt på, at du selvstændigt bidrager til at
skabe opgaver og etablere partnerskaber. De områder du primært vil være ansvarlig for er:
•
•
•
•

Landsdækkende salgsarbejde og kunde/partnerpleje
Kontakt og dialog med private virksomheder, kommuner, myndigheder og cityforeninger
Overordnet ansvar for festivaler og eventpartnerskaber, inkl. budgetlægning
Konceptudvikling

Hvem er du

Vi forestiller os, at du har solid erfaring med salg samt udvikling af events og, at du kan genkende dig
selv i følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Stærke sociale og netværksmæssige kompetencer, uanset hvem du står over for
Dokumenteret resultatskabelse inden for salg
Evner at sætte struktur på en case, motivere holdet og overlevere til projektleder
Erfaring med budgettering & projektregnskaber
Er fleksibel og selvstændig samt forstår at prioritere mellem opgaver
Brænder for kultur, mad og events

Praktisk
Du vil arbejde på kontoret i Aarhus, men skal også forvente rejsedage. Du har ikke egentlig
personaleansvar, men projektbaseret ledelse. Stillingen er fuldtid, 37 timer/ugen. Arbejde i weekender
må påregnes, når der afvikles events og caterings. Der er typisk mere travlt om sommeren end om
vinteren.
Vil du være en del af en virksomhed i vækst og være med til at skabe de fedeste gastronomiske
oplevelser, så er du kommet til det rette sted. Vil høre mere om stillingen, så kontakt: Casper Johansen,
casper@madogmarked.dk eller 23410267. Send din ansøgning og CV til job@madogmarked.dk

