
Den 21. nov. 2019  

 

 

 

Eventkoordinator til ECH Park 

- vi søger en rutineret eventkoordinator til vores travle event- og konferenceafdeling.  

 

Er du detaljeorienteret og struktureret, og samtidigt idérig og kreativt tænkende, så mangler vi dig.  

ECH Park har på få år udviklet et stærkt brand som oplevelsesvirksomhed med to store forretningsben som møder og 

konferencer, samt selskaber, fester og events. I de kommende år vil vi fortsat skabe en endnu mere solid forretning 

baseret på de to forretningsområder og dermed styrke brandet ECH Park.  

Stillingen er nyoprettet og skal varetage alle former for møder, konferencer, fester, firmaarrangementer, 

julefrokoster, foredrag, intimkoncerter mv. Alt med et meget stort værtskab og serviceniveau.  

 

 

De konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være at: 

• Besvare telefoniske og mail-forespørgsler på nye arrangementer. 

• Vejlede og konceptudvikle med gæsterne, så vi matcher deres ønsker og behov.  

• Være en rådgivende funktion så arrangementet bliver perfekt, herunder rundvisninger.  

• Udarbejder skriftlige tilbud og bekræftelser.  

• Opfølgning og koordinering af arrangementer, før, under og efter arrangementet.  

• Diverse ad hoc opgaver.  

 

 

Den ideelle kandidat til stillingen har følgende faglige kvalifikationer og erfaring: 

• Erfaring fra et lignende job/branche, gerne fra et hotel- eller anden konferencevenue. 

• Gerne erfaring med bookingsystemet Spectra eller evt. Picasso.  

• Erfaring med design, koordination og salg af konferencer, kurser og andre arrangementer.  

 

 

Dine personlige kompetencer er kendetegnet ved at: 

• Du er god til at lytte og forvandle gæsternes ønsker til en unik oplevelse, som er skræddersyet til netop dem, 

men med samtidigt fokus på det optimale salg.  

• Du kan bevare overblikket og mestre detaljen, selv i presset situationer.  

• Du kan tænke praktisk og se muligheder/løsninger.  

• Du er værten i hele huset og har et åbent sind. 

• Du er en teamplayer og god kollega. 

• Du kan arbejde selvstændigt og kan lide at have travlt i perioder i arbejdet.  

 



 

 

 

 

 

 

Eventafdelingen består i dag af tre banket-inspektører, en køkkenchef og en hotelchef som ligeledes varetager 

hotellets receptionen. Du vil ligeledes arbejde tæt sammen med den salgs- og marketingsansvarlig, og vil deltage til 

diverse kundearrangementer og på messer. Du vil blive ”en fast mand/kvinde” på kontoret og have en vigtig rolle i at 

være til rådighed over for både gæster i huset, kommende kunder og kollegaer.  

Som eventkoordinator refererer du til vores hotelchef Nikolaj Pedersen - du vil i det daglige have stor frihed til at 

planlægge din egen arbejdsdag. Den primære arbejdstid er i dagtimerne mandag-fredag, men det er vigtigt, at du er 

fleksibel i forhold til sæsonudsving samt indstillet på skiftende arbejdstider og enkelte lørdage.   

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen, men for den rette kandidat kan færre timer også være en 

mulighed.  

Hvis du kan nikke genkendende til alt det, og syntes ECH Park er et super fedt brand som du brænder for at blive en 

del af, så vil vi meget gerne hører fra dig.  

 

Send ansøgning. 

Send din ansøgning til direktør Palle Storinggaard hurtigst muligt.  

Vi ønsker processen afsluttet inden året er omme, og påbegynder udvælgelsen så snart vi mener at have fundet de 

rette kandidater.  

 

Spørgsmål. 

Såfremt du har spørgsmål vedr. stillingen, så kontakt direktør, Palle Storinggaard på mail ps@ech.dk eller mobil +45 

2713 5556 

 

Vi glæder os til at hører fra dig 

 

Med venlig hilsen 

ECH Park 

Palle Storinggaard  

mailto:ps@ech.dk

