
 
Er du Destination Sønderjyllands nye projektleder? 

Vores dygtige projektleder vil til at stå på egne ben. Vi skal derfor have fundet en afløser, der kan fortsætte 

de mange spændende udviklingsprojekter, der er i gang i Sønderjylland samt være med til at skabe de nye 

initiativer, der skal sikre, at Sønderjylland fortsat er blandt de største turistdestinationer i Danmark.  

Destination Sønderjylland er turismeudviklingsorganisation for de 4 sønderjyske kommuner Haderslev, 

Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Sekretariatet har kontor i Sønderborg, hvor vores team på 7 

medarbejdere sidder og arbejder med markedsføring, salg og projektudvikling. Derudover driver 

Destination Sønderjylland turistbureauerne i Sønderborg og Aabenraa.   

Vi søger en projektleder, der kan fortsætte udviklingsarbejdet og har dokumenterede kompetencer 

indenfor alle aspekter af projektarbejdet. Det er projektlederen, der skriver ansøgningerne og styrer 

projekterne sikkert i mål, men selve gennemførslen foregår i et tæt samarbejde med sekretariatets øvrige 

medarbejdere, det sønderjyske turisterhverv og øvrige involverede partnere. Destination Sønderjyllands 

udviklingsprojekter tager udgangspunkt i den Nationale Strategi for Turisme samt Destination Sønderjylland 

egen strategi og der søges bl.a. finansiering til projekterne ved Erhvervsfremmebestyrelsen samt igennem 

Interreg systemet.  

Som projektleder ved Destination Sønderjylland vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte: 

 I samråd med direktøren at skrive projektansøgninger  

 At styre projekterne fra start til slut, herunder økonomistyring og afrapportering 

 At gennemføre udbudsrunder og lave opfølgning på udbudte opgaver 

 Engagere turisterhvervet i Sønderjylland i de forskellige udviklingstiltag 

 Repræsentere Destination Sønderjylland i forskellige samarbejdsrelationer    

 

Dine kvalifikationer 

Vi har brug for en energisk teamplayer, der er klar til at tage ansvar og sætte initiativerne i gang. Du skal 

have lyst til at arbejde i en lille, uformel og travl organisation, hvor vi er fælles om at skabe resultaterne. Vi 

har følgende forventninger til dine kvalifikationer:    

 Akademisk baggrund 

 Erfaring med projektudvikling og praktisk erfaring med projektarbejde 

 Gode kommunikative evner herunder også sproglige (Tysk og engelsk) 

 Struktureret, målrettet og vedholdende 

 At du har kørekort og egen bil 

 

Vi tilbyder 

Et spændende og alsidigt job i en virksomhed, der arbejder for at skabe vækst og udvikling i Sønderjylland. 

Vi har en stor grad af frihed under ansvar og hjælper hinanden, når det brænder på. For at fremme det 

gode arbejdsmiljø afholder vi løbende sociale arrangementer. Udover løn efter kvalifikationer samt pension 

tilbydes en sundhedsforsikring.  

 



 
Ansøgning og ansættelse 

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes pr. mail til job@dssj.dk andre former for ansøgninger accepteres 

ikke. Der er ansøgningsfrist den 19. juni kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt den 22. og 23. juni. Forud 

for samtalen vil kandidater skulle gennemgå en personligheds test.  

Det forventes, at du kan starte i jobbet den 1. august.  

Yderligere spørgsmål kan sendes pr. mail til direktør Karsten Justesen kj@dssj.dk  
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