KystNorge er destinasjonsselskap for aktører og bedrifter som ønsker å bidra til utviklingen av et aktivt reiseliv
langs Trøndelagskysten. Kystkultur er et av hovedfyrtårnene i Trøndelag Reiseliv sin reiselivsstrategi.
Gjennom et 3-årig prosjekt med KYSTKULTUR som tematisk overbygging skal vi utvikle kommersielle tilbud, der
mat, natur, kultur og aktivitet settes sammen til helhetlige opplevelsesprodukter som kan tilbys grupper og
individuelle reisende gjennom hele året. Markedet for kulturturisme er i sterk vekst, og både kystnaturen,
kystkulturen og lokale mattradisjoner er ingredienser som kan utnyttes til å utvikle spennende
opplevelsesprodukter.

Vil du bli med og utvikle kystopplevelser?
KystNorge søker prosjektmedarbeider til et 3-årig prosjekt for utvikling av kystopplevelser. Stillingen er et
engasjement over 3 år, med intensjon om fast ansettelse. Prosjektmedarbeider vil inngå i et prosjektteam, med
arbeidsoppgaver 50 % i prosjektet og 50 % i drift av KystNorge.
Prosjektet skal jobbe med helhetlig utvikling av kystopplevelser hvor økt lokal verdiskapning står høyt.
Arbeidsoppgaver:









Koordinere og gjennomføre operative oppgaver i prosjektet
Delta aktivt i utviklingsprosesser
Koordinere arbeidet opp mot leverandører og kontakt med næringen
Gjennomføre møter med og jobbe proaktivt opp mot næringen og deltakerne i prosjektet
Følge opp medlemmer og kommuner
Koordinere og delta på workshops
Koordinere og gjennomføre markedsarbeid nasjonalt og internasjonalt
Vedlikehold av informasjon på KystNorges hjemmesider

Den som blir ansatt skal samarbeide tett med reiselivsaktører, andre organisasjoner og samarbeidspartnere,
samt kommuner i regionen, for å utvikle og markedsføre KystNorge nasjonalt og internasjonalt.
Kvalifikasjoner:








Høyere relevant utdanning gjerne innen reiseliv og/ eller markedsføring
Erfaring fra reiselivsbransjen
Gjerne erfaring fra å jobbe i større prosjekter
God forståelse for digitale medier
Gode norsk og engelsk kunnskaper (skriftlig og muntlig)
Svært gode samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging
God på strategisk jobbing sammen med andre aktører

Vi tror at følgende personlige egenskaper er viktig:







Svært gode kommunikasjonsferdigheter
Strukturert
Entusiastisk og energisk, både med tanke på oppgaven og destinasjonen
Selvstendig samtidig sterk på å jobbe i team
Kreativ og nytenkende, tørre å utfordre
Gjennomføringskraft

Oppstart: Gjerne så snart som mulig. Lønn etter avtale
Søknad sendes til nils@kystnorge.com
Søknadsfrist er fredag 16. februar.
For nærmere opplysninger ta kontakt med prosjektleder Line R. Samuelsen, 922 46 956, line@trondelag.com
eller styreleder Nils Karlsen, 468 69 586, nils@kystnorge.com

