
                                                                             

Vestnes Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivet i Vestnes, med nærmere 100 
medlemsbedrifter. Vi er Hoppid kontor for Vestnes og vi er en pådriver for utvikling og vekst – samordne og 
koordinere næringslivet. Vi vil bidra til å tiltrekke oss flinke folk og være næringslivets viktigste møteplass.   

 Vestnes Næringsforum har i samarbeid med Vestnes Kommune få6 7ldelt te6stedskoordinator midler fra 
Møre og Romsdal fylkeskommune og søker dermed: 

  

Prosjektleder i inn7l 100% s7lling ut 2022 
Vi ser e6er en person som kan bidra med nye tanker og ideer 7l utvikling av Vestnes. 
En blir bindeledd mellom næringsliv, grunneiere og innbyggere i Kommunen. 
Prosjektleder må ha stor gjennomføringsevne, jobbe selvstendig og trives som lagspiller. 

Arbeidsoppgaver: 
• Utarbeide prosjektkonsept 
• Ini7ere, delta i og lede prosjekt i samarbeid med daglig leder 
• Arrangere møter, danne arena for ne6verksgrupper 
• Budsje6ansvar 
• Markedsføring - digital markedsføring via sosiale media 
• Deltagelse i foreningen si6 øvrige arbeid 

Kvalifikasjoner: 
• God skriRlig og muntlig frems7llingsevne i norsk og engelsk 
• God kjennskap, forståelse og ak7v i bruk av sosiale medier, FB/Insta/snap 
• Trygg i bruk av vanlige kontorprogram 

Personlige egenskaper; 
• Selvstendig med gode samarbeids- og gjennomføringsevner 
• Samfunnsengasjert med hjerte for gode sentrum og Vestnes 
• Posi7v inns7lling, løsningsorientert og oppta6 av resultater 
• Relasjonsbygger, engasjere og kommunisere godt på tvers av bransjer, fag og sektorer 

Høyere utdanning innen kommunikasjon, gjerne reiseliv og annen relevant bakgrunn foretrekkes. 

Vi 7lbyr: 
Arbeidsoppgaver som er allsidige og spenner over et bredt spekter, du får arbeide med saker som bidrar 7l utvikling i 
Vestnes. Du blir del av et miljø i foreningen, men med stor kontakYlate og nærhet 7l andre spennende 
organisasjoner. Lønn og 7ltredelse e6er avtale. 

Søknader behandles konfidensielt. Søknad med CV og referanser sendes 7l daglig leder, Eva Langstein 
 
Søknadsfrist: 10.10.2020  
Kontakt info: eva@vestnes.biz – tlf. 90682002, Stadion vegen 2 – 6390 VESTNES  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