
 

BusinessPark Struer er et erhvervsfællesskab for pt. 54 virksomheder, samlet under samme tag i et 7000 m2 domicil, 

beliggende i Struer. 

BusinessPark Struer er også et unikt netværk, hvor du kan samarbejde med andre virksomheder, få rådgivning, coaching 

og sparring, samt adgang til en masse faciliteter. Husets formål er at etablere og drive en udviklingspark som en aktiv 

del af et dynamisk økosystem for iværksættere og vækstvirksomheder i Nordvestjylland. 

 

Kan du vise vejen på nettet, når Struer går digitalt? 

- vi søger en handlekraftig facilitator 

 
Vi har en plan! Vi vil skabe et digitalt fremstød for Nordvestjylland. Til det mangler vi en handlekraftig 

facilitator, som kan få virksomhederne i Struer Kommune til at stå stærkt online. Du skal ikke være it-nørd, 

men være den, der kan motivere og få andre til at se muligheder. Det vigtigste er, at du kan hjælpe de 

lokale virksomheder og detailhandlen med at få udarbejdet en onlinestrategi og hjælpe dem med at 

realisere den. 

 

Vi har brug for, at du: 

- forstår vores vision og gør den til virkelighed 

- samarbejder med byens detailhandel og egnens virksomheder om at styrke forretningen via online 

tilstedeværelse 

- sparrer med virksomhederne omkring forretningsudvikling  

- inspirerer, planlægger relevante kurser og sætter nye tiltag i gang som understøtter visionen 

- opfordrer til samarbejde mellem relevante parter 

- opretter og driver et digitalt kraftcenter i Businesspark Struer 

- tiltrækker nye e-virksomheder med henblik på etablering i Struer Kommune 

 

Vi ønsker os en facilitator og inspirator, der er tillidsskabende og dygtig til at skabe relationer - og som har 

et højt drive. Du skal nemlig i høj grad selv definere jobbet og sikre, at vi når visionen. 

 

Derfor leder vi efter dig, der 

- er generalist og har et bredt kendskab til, hvad der rører sig inden for e-handel og e-marketing - 

uden at være detaljeret ekspert 

- har forretningsforståelse og evt. erfaring med udvikling af virksomheder 

- er tillidsskabende og troværdig 

- er en stærk formidler 

- er en naturlig ”motivator” 

- er en stærk netværker 

- kan lede et projekt 

- er innovativ og fremtidsorienteret 

 

Du kan have mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, så tænder du på opgaven og 

udfordringerne, hører vi gerne fra dig. Arbejdsstedet er Businesspark Struer, som huser en række 

innovative virksomheder. 

 

Send din ansøgning vedlagt CV inden den 15. januar til:  

Søren Johansen, Businesspark Struer – sj@businessparkstruer.dk. Forventet tiltrædelse er den 1. marts 

2020.  

Stillingen er en 3-årig projektansættelse på fuld tid og aflønnes efter kvalifikationer.  

 

Yderligere oplysninger kan du få hos Søren Johansen på tlf. 20 89 25 05 eller mail: 

sj@businessparkstruer.dk 


