
FORRETNINGSFØRER
EVENT-MANAGER
MED GODE SALGSEVNER SØGES

Jydsk Væddeløbsbane har igennem 100 år afviklet 
hestevæddeløb i Aarhus. Udover mange årlige trav- og 
galopløb, afvikles der også større koncerter, udstillinger 
samt firmaarrangementer.

Vores ønske er at sætte endnu mere fokus på de mange 
muligheder der er for arrangementer på væddeløbsbanen. 
Derfor har vi brug for en person, som både har ideer 
til nye arrangementer, men samtidig er detalje- og 
handlingsorienteret, så alle arrangementer gennemføres til 
kundernes fulde tilfredshed.
Det kræver en helt speciel person, som har både lysten og 
evnerne til at arbejde på kryds og tværs af organisationen 
– og samtidig kan holde trådene samlet. Vi tænker ikke, at 
opgaven er let, men det er helt sikkert både udfordrende og 
sjovt.

VI TILBYDER:
•  En vigtig og meget udfordrende stilling i en  

virksomhed med et højt aktivitetsniveau

• Mulighed for at gennemføre nye ideer

•  Stor indflydelse på den daglige drift, herunder  
afvikling af løbsdage

• Ordnede forhold og en flad organisation

• Fleksible arbejdstider

• En fornuftig gage, som forhandles individuelt

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder samt  
 en stor kontaktflade, både eksternt og internt

• En spændende hverdag hvor tonen er uhøjtidelig  
 og der er god plads til humor

VI FORVENTER AT DU:
• Har praktisk erfaring i udvikling og afvikling af events

• Har gode salgsegenskaber

• Evner at tænke både kreativt, detaljeret og praktisk

• Har gode kommunikative evner

• Kan binde salg, events, administration og daglig drift   
 sammen til en stærk enhed

• Har et godt netværk i Østjylland

Har du interesse for hestesport, vil det være et plus  
– men absolut ikke en betingelse.

Du bliver administrativ leder af en lille gruppe, som dagligt 
binder virksomheden sammen med brugere, trænere, 
leverandører, kunder m.v. med reference til banens 
bestyrelsesformand.

ANSØGNING:
Hvis du ønsker yderligere informationer om stillingen  
er du velkommen til at kontakte: 
 
Formand Paul Bjerring
Mobil 40 40 87 80
Mail: pb@bjerring-management.dk.

Send venligst ansøgning og CV med foto til: 
Mail: pb@bjerring-management.dk
Stillingen besættes hurtigst muligt.

Jydsk væddeløbsbane har igennem 100 år afviklet hestevæddeløb i Aarhus. Banen ligger naturskønt ved 

siden af Marselisborg Slot, kun få kilometer fra Aarhus centrum. Jydsk Væddeløbsbane har travløb året 

rundt, mens galophestenes sæson strækker sig fra april til oktober. Uanset årstiden har en løbsdag på 

Jydsk Væddeløbsbane altid sin særlige charme, ligegyldigt om man opholder sig udendørs, tæt på hestene, 

eller man nyder den gode mad i restauranten og følger løbene gennem panoramavinduerne. Observatorievejen 2 · DK-8000 Århus C

Ansættelse:

Hurtigst 
muligt!

Det kræver en helt speciel person, som har 
både lysten og evnerne til at arbejde på 
kryds og tværs i organisationen  
– og samtidig kan holde trådene samlet.  
Vi påstår ikke, at det er  et – men det er helt 
sikkert både udfordrende og sjovt.

Jydsk Væddeløbsbane, søger 
en dygtig forretningsfører/
event-manager, som har 
potentiale til at øge og udvikle 
forretningen, og samtidig er 
detalje- og handlingsorienteret.


