Direktør til
Aalborg Kongres & Kultur Center
Aalborg Kongres & Kultur Center er et af Skandinaviens førende kongres-,
messe- og kulturcentre. Centret tiltrækker årligt 500.000 gæster til Musik
& Teater, Møder & Kongresser og Messer & Udstillinger, og de godt 22.000
kvadratmeter indeholder en lang række unikke muligheder og karakteristika.
Ernst Trillingsgaard har været direktør i
Aalborg Kongres & Kultur Center siden
1985 og har valgt at gå på pension med
virkning fra 1. maj 2017. Derfor søger
bestyrelsen nu en efterfølger til at videreudvikle et af Aalborgs og Nordjyllands
største aktiver.
En stærk ambassadør for byen
og centret
Som direktør skal du både have et bredt
strategisk perspektiv og interesse for
den daglige drift. Samarbejde og netværk
er nøglekompetencer inden for alle
centrets virkeområder, og det er helt
afgørende, at du er imødekommende og
god til at skabe og fastholde relationer.
Vi forventer, at du som direktør er en
stærk ambassadør for både byen og centret, og at du deltager aktivt i det lokale
kultur- og erhvervsliv. Du vil få en central
rolle i lokalsamfundet, og du skal være
synlig ved en stor del af centrets mange
arrangementer i både dags- og aftentimerne, såvel på hverdage som i weekender. Du skal evne at skabe værdi for
centrets godt 120 sponsorer og løbende
have fokus på at tiltrække nye.

Robust og engageret leder
Den faste stab i centret tæller 55 medarbejdere, og vi søger en direktør, der
gennem sin karriere har tilegnet sig viden
og erfaring med ledelse af større teams
af både fuld- og deltidsmedarbejdere.
Du har med succes drevet en virksomhed og har personligt været involveret i
alle disciplinerne i at drive forretning.
Vi forventer, at du som person er moden,
robust og tydelig. Du skal evne at optræde med stor integritet og i øjenhøjde i
enhver situation, og du skal være i stand
til at skabe og fastholde holdånd blandt
medarbejdere og samarbejdspartnere.
Ansøgning, vilkår mv.
Ansøgningsfrist til at søge stillingen er
4. januar 2017 kl. 12.
Ansøgningen skal sendes til Aalborg
Kongres & Kultur Center, Europa Plads
4, 9000 Aalborg med mærket ”Stilling”
eller elektronisk til stilling@akkc.dk.
Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til
bestyrelsesformand Peter Rindebæk på
tlf. 2171 4307.
Løn og pension efter nærmere aftale.
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