
Organiseringen 
Direktion CEO, CFO og CCO – 1 person til hver 

Økonomi og fundraising - CFO - 20% 

 Budgetter 
 Fundraising 
 Risikoanalyse 

HR - CFO - 15% 

 Stakeholders og rekruttering 
 Bæredygtighed  
 Trivsel & arbejdsmiljø 
 Resourcestyring 
 Ledelsesrådgivning 

Salg og Marketing - CCO - > 30% 

 Branding og kommunikation 
 Konceptudvikling, research og analyse 
 Booking og kontrakter 
 Salgsstrategi 
 Visuel identitet 

Projekt - CCO > 35% 

 Stakeholder management 
 Drejebog og program 
 Scenografi 
 Sikkerhed, tilladelser og kontakt til myndigheder 

 

 

 

 

 

 
  



CEO 
Operativt drifts- og ledelsesansvar 
 
Jobbet 

Som ny CEO bliver det din hovedopgave – i samarbejde med direktionen og den kommende 
bestyrelse – at sikre driften og videreudviklingen af Eventbureauet og de tilknyttede serviceydelser. 
 
Med udgangspunkt i en organisation bestående af erfarne og fagligt velkvalificerede medarbejdere, 
skal du være med til at sikre grundlaget for den fremtidige vækst. Det skal ske ved at styrke de nye 
ydelser, koncepter og salgskanaler, samt på den længere bane at vækste virksomheden yderligere. 
 
Succes vil i høj grad været baseret på et meget ”lean” administrativt set-up, hvilket kræver, at den 
nye CEO skal være i stand til selv at have hands on på såvel forretningen som de bagvedliggende 
administrative funktioner og arbejdsopgaver.  

Den ledelsesmæssige opgave omfatter ud over personale- og forretningsansvaret også en del 
samarbejdet med eksterne partnere. Ledelsesansvaret er på både strategisk, taktisk og operationelt 
niveau. 

Sammen med de to direktører og advisory boarded skal du etablere en struktur og et workflow, der 
sikrer professionalisme og overblik. 

Din profil 

Vi er på udkig efter en profil, hvor det kommercielle og det relationelle går hånd i hånd. Du skal 
kunne kombinere den driftsnære og forretningsmæssige ledelse med ansvaret for menneskers 
udvikling og med lysten til sætte barren endnu højere. 
 
Det er vigtigt, at du har en indgående forståelse for vigtigheden af et konstant kundefokus og er vant 
til at arbejde ud fra et kundeperspektiv. Du har et godt kendskab til individuelle serviceydelser i et 
bredere perspektiv, og du tror på styrken i gode personlige relationer. Samtidig ønsker du at være 
med til at sætte nye standarder for eventbranchen. 

 
Du tilbydes 

Du får et meget selvstændigt job med stort råderum i en spændende og ambitiøs virksomhed med et 
fortsat stort udviklingspotentiale. Med reference til bestyrelsen hvori ejeren sidder, kommer du til at 
stå i spidsen for virksomhedens kompetente medarbejderteam med gode erfarne kollegaer i et 
uformelt miljø. 
 
Stillingen rummer store frihedsgrader og dermed også mulighed for personlig og faglig udvikling.  
 
Vi kan virkelig ikke vente med at møde dig. 

 

  



CFO 
Økonomisk drifts- og ledelsesansvar 
 

Når vi fortsætter med at udvide vores aktiviteter, vokser den organisatoriske kompleksitet parallelt. 
For at hjælpe med at opretholde effektiv kontrol med vores nye koncepter, er det tid til at finde en 
CFO. Forhåbentlig er det her, at du kommer ind. 

Jobbet 

Som CFO rapporterer du til vores CEO. Du bliver den første medarbejder i en finansiel rolle, der også 
indeholder vores nye HR-funktion. Dette kan give dig en indikation af, hvor forskelligartet din rolle vil 
være.  

Naturligvis vil du arbejde tæt sammen med kollegaer fra andre funktioner, men den daglige drift vil 
være dit ansvar alene. Dine pligter vil omfatte, men ikke være begrænset til: 

 Ansvarlig for financial controlling, financial planning, business controlling og performance 
management herunder ad hoc-analyser, budget, forecast processer og leverancer. 

 Ansvarlig for HR-afdelingens udvikling og strategi. 
 Implementering af economic økonomisystem. 
 Medlem af direktionen og deltager på bestyrelsesmøder. 
 Lede udvikling, implementering og vedligeholdelse af interne økonomiske processer. 
 Ansvarlig for udarbejdelse af årsrapporter. 
 Ansvarlig for kommunikation med ekstern- og intern revision. 
 Andre administrative opgaver der kan opstå på daglig basis. 

 
Din profil 

Vigtigst af alt er, at du er indstillet på at være kontaktpunkt for medarbejdere og arbejde med flere 
interessenter på alle niveauer i organisationen. 

Regnskabserfaring er en fordel, men en iver efter at lære og udvikle dine færdigheder, vil være et 
lige så værdifuldt aktiv. Når vi gennemgår din profil, håber vi at kunne genkende følgende: 

 Stærk viden/interesse for økonomi op HR. 
 Hav øje for detaljer såvel som for hele billedet. 
 En “do'er” der tager eget initiativ og føler et stærkt engagement og loyalitet over for sit 

arbejde. 

Erfaring fra et miljø med høj vækst er berettiget, men ikke et must. Vi bør dog fortælle dig, at vi vil 
vokse med lynets hast, så en positiv tankegang mod forandring og fleksibilitet vil give dig et 
forspring. 

Du tilbydes 

Vi tilbyder dig chancen for at være en del af et fantastisk team, der sidder ved roret i en af Danmarks 
mest spændende virksomheder. Dit arbejde vil fra begyndelsen have en håndgribelig indflydelse på 
den måde, vi fungerer på, og vi lover dig, at du får mulighed for at udnytte alle værktøjer i dit 
værktøjssæt og arbejde med talentfulde og ambitiøse mennesker, der stræber efter fremragende 



kvalitet. Turen frem er det, der driver enhver af vores medarbejdere i dag, og tro os, når vi siger, at vi 
kun lige er begyndt. Derudover er der den engagerende kultur, centralt beliggende kontor, andre 
fordele og meget mere, men det skal du nok høre meget mere om. 

Vi kan virkelig ikke vente med at møde dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CCO 
Kreativt drifts- og ledelsesansvar 
 
Jobbet 

Den nye CCO refererer direkte til vores CEO og bliver ansvarlig for de to afdelinger projekt samt salg 
og marketing. 

Du bliver ansvarlig for ledelse, prioritering og optimering af vores kommunikationsprojekter, 
processer og ressourcer. Så du skal både have overblikket som den strukturerede projektleder og 
være sparringspartner til de bedste kreative løsninger, der sikrer, at vi når vores mål. 

Som spillende træner for et team med dedikerede medarbejdere, er du sparringspartner i hele 
processen fra scoping af aktiviteter over udvikling og eksekvering til opsamling af best practice. 

Med dine stærke planlægningsevner og store kreativitet er du godt klædt på til at varetage rollen 
som CCO. Dine vigtigste opgaver bliver at koordinere og gennemføre diverse salgsfremmende 
aktiviteter og events – primært til BTB-markedet i hele Danmark. Du kommer derudover til at 
understøtte salget med både online og offline marketingopgaver inkl. SoMe. 

Din profil 

Som CCO leder du virksomhedens kreative output ved at udvikle den kunstneriske designstrategi, 
der definerer virksomhedens brand. Den person, der har denne stilling, udøver typisk intern og 
ekstern kunstnerisk kontrol. Internt former du udseendet og følelsen af virksomhedens 
karakteristiske stil. Eksternt kontrollerer du den kunstneriske vision og samhørighed, der sælges til 
klienter. 

Som CCO kontrollerer du også det kunstneriske design af det produkt, der leveres til klienter og 
administrerer personalets svar på klientens udtrykte ønsker og behov. For eksempel sælger vi som 
eventbureau ikke kun muligheden for at organisere og styre en begivenhed med et vist 
deltagelsesniveau, vi sælger også vores evne til at designe begivenheden, så den ser ud og føles 
kunstnerisk adskilt fra konkurrerende begivenheder. Den kreative CCO administrerer sit personale til 
at præsentere en kunstnerisk vision for begivenheden, der er mindst lige så vigtig, som hvad der sker 
på begivenheden. Du kan således nikke genkendende til: 

 Motivere og lede både projekt- og salgs- samt marketingafdelingen. 
 Udvikle og gennemføre marketing strategier og planer, PR og events. 
 Udvikle og fastholde en stærk digital tilstedeværelse på tværs af platforme og sociale 

medier. 
 Erfaring med koordinering på tværs af faggrupper. 
 I stand til at gennemføre struktureret planlægning af events. 
 Kyndig i anvendelsen af planlægningsværktøjer og tidsvurdering. 
 Udadvendt med en klar og konstruktiv kommunikation. 
 Markedsorienteret og sikrer et tæt samarbejde mellem projekt- og salgsteamet. 
 Økonomisk bevidst om, at projektøkonomien afhænger af eventet. 
 Teamplayer i omgangen med kollegerne. 

Vi tilbyder 



Vi tilbyder dig chancen for at være en del af et fantastisk team, der sidder ved roret i en af Danmarks 
mest spændende virksomheder. Dit arbejde vil fra begyndelsen have en håndgribelig indflydelse på 
den måde, vi fungerer på, og vi lover dig, at du får mulighed for at udnytte alle værktøjer i dit 
værktøjssæt og arbejde med talentfulde og ambitiøse mennesker, der stræber efter fremragende 
kvalitet. Turen frem er det, der driver enhver af vores medarbejdere i dag, og tro os, når vi siger, at vi 
kun lige er begyndt. Derudover er der den engagerende kultur, centralt beliggende kontor, andre 
fordele og meget mere. 

Vi kan virkelig ikke vente med at møde dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi søger til  
Økonomi- og fundraising afdelingen 
 

Er du nysgerrig på udviklingen indenfor økonomistyring og fundrasing, og kan du se fordelene ved 
at være med i alle opgaver forbundet med driften af regnskaber? – Så læs videre her! – vi kan 
nemlig tilbyde et spændende job med solide rammer for udvikling, succes og godt kollegaskab. 

Til vores interne økonomiafdeling på i alt XX medarbejdere inkl. økonomichefen, søger vi endnu én 
til holdet. 

Vores fundament skal på plads så vores processer og procedurer fungerer og vores systemer taler 
sammen. Vi skal til næste niveau, hvilket betyder, at vi skal i gang med at optimere og digitalisere 
både afdelingen og måden, vi arbejder på, for at vi fortsat kan tilbyde vores bureau den bedste og 
mest professionelle support til økonomistyring. 

Derudover vil du som fundraiser få ansvar for udvikling og implementering af strategi og plan for 
fundraising og fastholdelse af eksisterende samarbejdspartnere. Det bliver dit ansvar at sikre 
leverancer og milepæle. Du får også mulighed for løbende at udvikle nye ideer og forslag til 
aktiviteter og står også for deres praktiske gennemførsel. 

Og vi er klar til at give dig både spændende opgaver og ansvar i den grad, du har lyst og evner til. Vi 
ryster gerne posen ift. opgaver, så der er både kommer variation og bredde i jobbet, og samtidig 
mulighed for at gå i dybden med nogle fagspecifikke områder, du har interesse for. 

Du vil hurtigt få ansvar for driften af regnskabet for enten én eller flere af vores teams, samt opgaver 
som: 

 Forberede prognoser og budgetter 
 Rådgive kolleger i de forskellige teams 
 Bistå med fundrasing 
 Levere support til ledelsen på salg og vækstinitiativer for at opnå mål og det ønskede 

overskud 
 Være en go-to person, der er opdateret på eksempelvis ERP-systemet economic og 

finansielle standarder. 
 Diverse ad hoc-opgaver 
 Udarbejdelse af relevante KPIer 
 Business cases 
 Div. Kalkulationer 
 Scenarier 
 Risiko 
 Ad hoc-opgaver 

Derudover har vi også udviklingsopgaver, vi gerne vil have din hjælp til: 

 Optimeringer af processer 
 Implementering af power BI 
 Andre digitaliseringsopgaver i takt med udviklingen 



 

Hos os er det sjovt at gå på arbejde. Vi har styr på vores forretning, og vi har mange spændende 
opgaver foran os, som vi glæder os til at dele med dig. Til gengæld får du mange gode oplevelser og 
vil møde engagerede kolleger, der arbejder for hele holdet og hjælper hinanden. 

Du har mest sandsynligt en solid erfaring med økonomi/regnskab, der både kan være en 
kombination af en økonomisk relevant uddannelse og nogle års joberfaring. Det kan også være 
udvikling i karrieren, der har givet dig stor indsigt og den økonomiske ballast med dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vi søger til HR-afdelingen 
 

Motiveres du af at løse mange og forskelligartede opgaver indenfor HR-administration? Har du flair 
for detaljen samt forståelsen for administrative processer? Og motiveres du af at være med til at 
implementere og vedligeholde systemer og bidrage til høj kvalitet i administrative opgaver? Så er du 
helt klart vores barselsvikar i stillingen som HR konsulent. 

Du vil blive en del af en HR-afdeling bestående af XXX HR-konsulenter, som beskæftiger sig med hele 
HR-paletten. Du vil, sammen med nogle af dine nye kolleger, blive limen, som binder de forskellige 
HR-forretningsområder sammen.  

Om jobbet 

Vi har brug for en HR-konsulent, der kan være med til at sikre en professionel og effektiv håndtering 
af de daglige HR-opgaver. Du medvirker bl.a til: 

 Udarbejdelse af juridiske dokumenter, som fx kontrakter og opsigelser 
 Valg og udvikling af HR-system  
 Håndtering af leder- og medarbejderhenvendelser indenfor emner som barsel, ferie, 

pension, etc. 
 Styring, prioritering og eksekvering af de administrative opgaver 
 Udvikling og implementering af nye forretningsgange og processer 
 Ansvarlig for udvikling og eksekvering af strategi for stakeholders og rekruttering 
 Ansvarlig for udvikling og eksekvering af bureauets strategi for bæredygtighed  
 Bistå i forbindelse med konflikthåndtering 
 Ledelses rådgivning 
   

Om dig 

Vi har et kontinuerligt fokus at optimere vores forretningsgange, og kan gennemskue styrkerne og 
begrænsningerne ved det, så er det en fordel. Derudover forventer vi, at du: 

 Er detaljeorienteret og præcis   
 Har en god forretningsforståelse 
 Har et struktureret mindset samt trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fart på 
 Har en fleksibel og serviceminded tilgang til arbejdsopgaverne 
 Er proaktiv i forhold til effektivisering af processer 

Yderligere skal du trives i et krydsfelt med mange interessenter og beslutningstagere og samtidig 
være løsningsorienteret og ikke mindst stærk i at skabe relationer. 

Vi tilbyder en uformel omgangstone, hvor humor er en vigtig del af hverdagen. Du vil få en flok 
engagerede og entusiastiske kolleger i Danmarks bedste eventbureau. Vi arbejder med stor 
selvstændighed og indflydelse i håndtering af arbejdsopgaverne. Vi har en attraktiv lønpakke med 
bl.a. pension og sundhedssikring, som dækker dig og dine børn.  

  



Vi søger til Salgs- og marketingafdelingen 

- Kan du skabe synlighed og forretning 

 

Spændende eventvirksomhed i vækst søger salg- og marketingmedarbejdere. Du er ambitiøs og vil 
være med til at realisere virksomhedens fremtidsplaner i tæt samarbejde med de øvrige 
medarbejdere. 

Du bliver en del af en dynamisk afdeling, der varetager salg og marketing af events i hele landet. Du 
opbygger relationer til de større erhvervskunder og har ansvar for salget, hvor afdelingen skal være 
kundens primære indgang til bureauet og sikre, at kundens samlede sæt af opgaver løses i 
samarbejde med interne medarbejdere og specialister.  

Samtidig er sociale og oplevelsesorienterede events kernen i bureauet, så du skal også udarbejde 
tilbud, sælge og i et mindre omfang bistå med at afvikle events, mødepakker og 
teambuildingoplevelser til erhvervslivet. 

Som en del af dit job udarbejder og vedligeholder du en plan for udviklingen af de vigtigste kunder, 
så du bringer bureauets ydelser i spil overfor kunden og sikrer kryds- og mersalg. Din hverdag bliver 
alsidig, og du tilrettelægger selvstændigt, i samarbejde med CCOen, hvordan du bedst muligt når 
dine salgsmål.  

Det team du bliver en del af kendetegnes af stor hjælpsomhed og viljen til at vinde. Du får sammen 
med dit team ansvaret for at skabe synlighed og forretning og bliver virksomhedens 
nøglemedarbejder indenfor dette område. Dine opgaver bliver:  

 Overordnet ansvarlig for udarbejdelse og eksekvering af virksomhedens salgs-, marketing- 
og kommunikationsplan. 

 Udvikle og vedligeholde marketingmateriale i samarbejde med projektteamet. 
 Drive salgs- og marketingkampagner fra idé til lancering og evaluering. 
 Planlægge, udarbejde og vedligeholde indhold på sociale medier. 
 Planlægge, udarbejde og vedligeholde indhold på bureauets hjemmesider. 
 Deltage i projektgrupper i forbindelse med større events og revitalisering af hjemmesider, 

koncepter, eventsteder og visuelle udtryk. 
 Diverse ad-hoc opgaver. 

Jobbet kræver at du har erfaring med salg og/eller markedsføring, og er villig til at lære endnu mere. 
Du er vant til at arbejde selvstændigt, samt eksekvere på de aftalte planer, og den viden du mangler, 
finder du. 

Du bliver en del af et ungt team og en spændende virksomhed, hvor der er højt til loftet, og hvor 
indsats belønnes. Der bliver talt og tænkt forretning samtidig med, at man har det sjovt.  

 
  



Vi søger til Projektafdelingen 

 

Som projektmedarbejder skal du generere, udforme og gennemføre events. Du arbejder både på et 
strategisk og operationelt niveau og har det fulde overblik over alle faser i eventen, - herunder 
idéudvikling, markedsresearch, opbygning af netværk, sammensætning af indhold, kontakt til 
indlægsholdere, partnerpleje, planlægning af PR og marketingaktiviteter sammen med 
marketingsafdelingen, salgs- og sponsorplanlægning med sælgere samt afholdelse af events 

Arrangementerne kræver skarp koordinering, tilmelding, marketingmaterialer og merchandViise, og 
derigennem understøtter vi, at vores kunder oplever Bureauet som kompetent og professionel. Du 
bliver en central figur i koordinering og afholdelse af vores arrangementer, som ofte kræver, at du 
selv deltager. 

Som kreativ projektmedarbejder skal du rådgive kunder inden for brand activation, kommunikation 
og både fysiske og digitale events – fra strategisk til operationelt niveau. Du skal være 
sparringspartner for kunden og fungere som professionelt kontaktpunkt. Du indgår i resten af 
teamet og er med til at skabe unikke events, kampagner og brand activations fra strategi- og 
konceptfasen over til den gode eksekvering og afvikling af projektet. 

Dit team har ansvaret for, at vores kunders får en smidig og god oplevelse, når de benytter huset og 
opgaverne bliver blandt andet at  

 Være en troværdig rådgiver ved at kunne levere analytiske indsigter og anbefalinger, samt 
dag til dag data og præsentationer 

 Bygge stærke partnerskaber med kunderne igennem stakeholder management 
 Analysere information og bidrage med præsentationer sammen med andre 

teammedlemmer. 
 Udarbejder og afvikle projektplan, drejebog og program for events i verdensklasse 
 Udtænke og udfærdige fysiske ramme og scenografi til ethvert behov. 

Din profil 

 Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling i branchen eller erfaring med 
planlægning og afvikling af arrangementer og/eller større events. 

 Du er meget kreativ og er god til at tænke i løsninger i forhold til oppyntning som kan 
visualiseres til konkrete eksempler i et oplæg til kunder 

 Du er modeinteresseret og tør at eksperimentere med nye og spændende ideer/løsninger 

Derudover forventer vi, at du som person og medarbejder: 

 Er initiativrig, engageret og udadvendt samt god til at tale med alle slags mennesker 
 Har gode salgs- og forhandlingsevner 
 Er et ordensmenneske, der kan lide at have styr på detaljerne 
 Du har et stort gåpåmod og en kæmpe ja-hat på 
 Du kan håndtere flere opgaver på en gang uden at gå på kompromis med den meget høje 

kvalitet. 
 Du kan arbejde selvstændigt, effektivt og med godt tempo i alle processer. 
 Du er meget fleksibel ifht. arbejdstider – og kan både arbejde i dagstimerne og i 

weekenderne. 



 Du er en festlig person, som er engageret og altid har et smil på læben og som kan bidrage til 
det gode fællesskab! 


