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Nordjyllands nye projektleder med 15 års erfaring
Som projektleder for Nordjylland Kommune har jeg høje faglige og personlige ambitioner. Med en
skrap strategi, vil Nordjylland kunne øge turismen og kendskabet til området. Jeg vil kunne bidrage
med at skabe positive relationer til lokale virksomheder- og attraktioner. Derudover vil jeg fokusere
på at øge det kulturelle erhvervsliv, med events, koncerter og udstillinger.
Udvikling af forretningsplan og skabe interesse
Med en velovervejet forretningsplan, vil Nordjylland Kommune kunne sikre et stærkt fundament for
fremtidens turisme. Med min erfaring vil jeg kunne implementere sådan forretningsplan indenfor en
kort periode.
For at indfri Nordjylland Kommunes fremtidsmål om en 15% stigning i turismen, ville jeg fokusere på
følgende nye tiltag:
1. Iværksætte en fælles platform, hvor alle tilbud var samlet et sted.
2. Samle de største attraktioner om et fælles koncept/tilbud.
3. Skabe et bredt samarbejde med alle interessegrupper.
Kommunikation og events der passer til målgruppen
Som tovholder for events for Nordjyllands Kommune, kan jeg hurtigt danne mig overblikket og
iværksætte nye planer fra start til slut. Jeg vil derudover kunne trække på mit store netværk af både
danske og udenlandske samarbejdspartnere.
Gennem kommunikation på de sociale medier kan jeg hjælpe Nordjyllands Kommune med at blive
mere synlige for den yngre målgruppe. Jeg ville kunne bidrage med en gennemført koordineret online
markedsføringsplan, der kan ramme både nordjyder og resten af landet.
Energisk holdspiller med stort engagement
Af mine kollegaer får jeg stor ros for min energi og den motivation, jeg ligger i arbejdet. At arbejde
fælles om et mål og løfte i flok, er hvad jeg brænder mest for. Jeg tager ansvar for opgaven og vil
kunne præge arbejdsklimaet i virksomheden positivt.
Jeg håber, I har lyst til at høre mere om mig og mine kompetencer og vil glæde mig til en personlig
samtale.
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