
Forretningsudvikler 
til den fortsatte udvikling af 
Bornholms turisme – er det dig?

Destination Bornholm ApS 
skal bruge en ny 

Destination Bornholm ApS er et spændende hus med mange deadlines og interessenter. Vi leder efter en innovativ forretningsudvikler, 
som evner at omsætte forbrugertrends og strategi til konkrete handlinger og dermed være med til at sikre, at gæsternes forventninger 
bliver mødt. Arbejdet tager afsæt i Bornholms turismestrategi 2020-2023, men også efterdønningerne af covid-19 og de forventninger 
og justeringer, som er en konsekvens heraf.

Bornholms turisme har været i en rivende udvikling gennem de senere år, og selv i et år med en pandemi er det lykkedes samlet set at 
holde skindet på næsen på ø-niveau. Ambitionerne er at bygge på den gode udvikling og sikre en ø, der fortsat er i fremdrift turisme-
mæssigt, og som derigennem er med til at sikre det gode bornholmerliv. Fokus i arbejdet er på foråret, efteråret og vinteren. 

Dine primære opgaver vil være koordinering og facilitering af produktudviklingsaktiviteter herunder understøttelse af forretnings-
udvikling i erhvervslivet, involvering og aktivering af erhvervslivet og match-making mellem aktørerne. Du har en væsentlig opgave 
i at opbygge og vedligeholde et detaljeret kendskab til udbuddet, udviklingen og virksomhederne indenfor Bornholms styrkepositio-
ner. I arbejdet indgår en række opgaver herunder for eksempel facilitering af virksomhedsnetværk, udvikling og drift af events samt 
fundraising, projektledelse og administration.

Ansættelsen er på 37 timer ugentligt. 

Vores ønskeprofil har disse faglige egenskaber:
• Indsigt og erfaring i at arbejde med forretningsudvikling.  

Enten i en virksomhed eller i en destinationssammenhæng
• Kommerciel forståelse og tilgang
• Kendskab til Bornholms turisme 
• Erfaring med fundraising og projektledelse
• Helt fortrolig med Microsofts Officepakke

Vores ønskeprofil har disse personlige egenskaber:
• Et stort engagement og en ansvarsfuld og dedikeret tilgang til opgaverne
• Gode samarbejdsevner og evnen til at motivere og involvere andre
• Evner at finde dig til rette i et fladt hierarki og et uformelt miljø
• Er struktureret, omstillingsparat og fleksibel
• Er en dygtig og arbejdsom medarbejder, der bevarer overblikket - også når der er travlt

Vi tilbyder:
• Gode kollegaer og en spændende arbejdsplads
• Høj grad af frihed til at arbejde selvstændigt
• Fleksibelt og uformelt arbejdsmiljø 

Find mere information om Bornholms turismestrategi og Destination Bornholms virke på bornholm.info/erhverv 
eller om turisme på bornholm.info. 

Ansøgningsfrist: 26. januar 2021
Ansættelse snarest muligt. Løn efter kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
direktør Pernille Kofod Lydolph, tlf. 5693 0369 eller 2427 1004.  
Ansøgningen fremsendes til: pernille@bornholm.info


