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ÆRØ TURIST & ERHVERVSFORENING
Kunne du tænke dig at være ansvarlig for den turistmæssige udvikling af Ærø i samarbejde med et kompetent og dynamisk team bakket op af en aktiv bestyrelse 
og 225 medlemmer indenfor turisme og det øvrige erhvervsliv? Kunne du tænke dig at servicere og inspirere Ærøs virksomheder og iværksættere til vækst og 
udvikling i samarbejde med Fremtidsfabrikken i Svendborg og Væksthus Syddanmark? Så er denne stilling måske noget for dig.

Foreningens kerneopgaver:
Markedsføring af Ærø som attraktiv feriedestination
Betjening af øens 150.000 turister
Lokal erhvervsservice i samarbejde med Ærø Kommune og Væksthus Syddanmark.

Din uddannelse og erfaring:
Du er fagligt stærk og har praktisk erfaring med markedsføring, salg og udvikling. Det er en fordel hvis du har uddannelse og erfaring indenfor turisme, gerne 
også som leder. Gode kommunikationskompetencer er en selvfølge.

Vi forventer af dig:
At du er igangsætter af initiativer i tæt samarbejde med bestyrelse, team og foreningens medlemmer.
At du er tydelig og troværdig i din kommunikation med team og omverdenen.
At du forstår at videregive din begejstring for Ærø til team, medlemmer og øens gæster.
At du forstår betydningen af at være en aktiv og medlevende del af det lokalsamfund du arbejder for.

Praktiske oplysninger:
 Send din ansøgning elektronisk med bilag senest den 15. september  2017 til post@arre.dk.  Forventet ansættelsestidspunkt er den 1. januar 2018. 
 Stillingens lønniveau aftales efter individuel forhandling med bestyrelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Claus Hattesen på telefon 40 40 26 84

Ærø Turist & Erhverv er en forening etableret for at fremme turisme- og erhvervsudvikling på Ærø, ved at udnytte fællesøkonomiske og faglige ressourcer til markedsføring, samt fortsat 
innovation, vækst og beskæftigelse på Ærø. Hovedparten af øens virksomheder er medlem hos os og bidrager fornemt økonomisk til alle vore aktiviteter. 
Hvert år indgår vi en resultatkontrakt med Ærø Kommune, der i detaljer beskriver vore aktiviteter og de økonomiske rammer, vi arbejder indenfor
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