KOMMERCIEL DIREKTØR TIL LUNDEN - CHARLOTTENLUND TRAVBANE
Lunden er Danmarks nationalarena og et stærkt brand i hele norden indenfor travsport. Lunden ønsker
også i fremtiden at være et stærkt brand og er derfor i proces med at transformere sig til et unikt og
moderne oplevelsescenter indenfor events, kulturoplevelser, konferencer og møder med travet som
omdrejningspunkt.

STILLINGEN
Der søges en kommerciel direktør med ledelses- og salgserfaring, der kan fastholde og udvikle Lunden
med vores høje ambitioner for fremtiden samt have det overordnede ansvar for Lunden. Den ideelle
kandidat har en tung baggrund indenfor salg- og marketing både praktisk og teoretisk gerne fra andre
sportsgrene, underholdningsbranchen eller lignende.
Vores nye direktør skal have høj troværdighed og være kommercielt såvel som strategisk tænkende med
et stort relevant netværk. Dertil skal vores nye direktør være kreativ, initiativrig og motiveret af aflønning
ift. performancemål. Lundens nye direktør har dokumenterbare evner og erfaring i ledelse, hvilket skal
bruges til at opbygge og lede en organisation, som skal skabe et unikt oplevelsescenter for fremtiden.

PERSONEN
Vi forventer, at du besidder et godt købmandskab og evner at kommunikere effektivt til Lundens mange
målgrupper. Du kan drive og være entreprenøren, der får Lunden til at vokse ud fra de lagte ambitioner,
planer og budgetter.
Du kan skabe kontakten med såvel nuværende som fremtidige potentielle sponsorere og samarbejdspartnere samt være bindeleddet til vores mange loyale medlemmer.
Vores foretrukne kandidat har en baggrund indenfor salg og marketing. Der tilbydes en løn som
modsvarer ansvaret. Hertil bil- og bonusordning.

OM ANSØGNINGEN
JBS Vinderrekruttering varetager rekrutteringsprocessen for LUNDEN Charlottenlund Travbane. Send
motiveret ansøgning og CV med relevante bilag til jbs@vinderrekruttering.dk med emneteksten
”Kommerciel direktør” senest søndag den 8. november 2020.
Har du spørgsmål til stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte John Sørensen, JBS
Vinderrekruttering på telefon +45 2370 1111 eller bestyrelsesformand Michael Juul Nielsen på telefon +45
2263 1234.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og gør venligst opmærksom på, at vi løbende afholder samtaler
og ønsker stillingen besat med tiltrædelse gerne den 1. januar 2021.
Du kan læse mere
www.eventilunden.dk
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