Forretningsudvikler
Projektudvikling
Aabenraa Havn er inde i en spændende udvikling med øget forretningsomfang, og har
netop tilkøbt yderligere arealer i den sydlige
ende af byen. Som udbyder af infrastruktur
på havnens arealer ønsker man at intensivere
arbejdet med at tiltrække yderligere aktivitet,
og planlægger derfor en øget indsats overfor
både eksisterende og potentielle kunder. Der
er tale om en nyoprettet stilling.
Du skal i tæt samarbejde med havnens
direktør og med baggrund i den strategi
der er lagt, bidrage til udviklingen af havnen gennem tilførsel af nye aktiviteter.
Dit markedsområde vil strække sig fra det
lokale, regionale og nationale til det internationale, hvor det nordtyske marked
anses som vigtigt. Det bliver din opgave,
på baggrund af din dialog med kunderne,
at udarbejde tilbud og indledende beslutningsgrundlag. Der kan være tale om lange
beslutningsprocesser, hvilket stiller krav til
din evne til at være vedholdende og kunne
lave et langt sejt træk. Tiltrækningen af nye
kunder kan medføre, at havnen selv skal
investere i nye faciliteter for at imødekomme

kundernes behov. I den forbindelse skal
du udarbejde business cases og beslutningsgrundlag til direktion og bestyrelse.
Projekterne rummer forskellig størrelse og
forskellig kompleksitet. Havnen modtager
henvendelser fra interesserede kunder som
du skal behandle, men man ønsker i langt
højere grad en proaktiv tilgang til markedet, hvorfor jobbet indeholder en høj grad
af opsøgende aktivitet. En del af opgaven
bliver derfor at lave markeds- og kundeanalyser, som anvendes i dine udadvendte
aktiviteter.
Den rette kandidat har formentlig en videregående uddannelse og erfaring fra en
tilsvarende opgave, hvor salg og udlejning
af erhvervsarealer indgår. Du skal have
erfaring med udarbejdelse af tilbud og
beslutningsoplæg, og vi ser gerne at du
allerede har et etableret netværk indenfor
området. Det er ikke et krav at du tidligere
har arbejdet med infrastruktur, men vi ser
gerne at du har erfaring med udvikling af
projekter helt fra bunden. Du har formentlig en videregående uddannelse, og du har
en god forståelse for både forretning og
økonomi. Du kan sparre med professionelle
beslutningstagere, og indgå i udviklende
samarbejder. Tysk og engelsk behersker du
i skrift og tale, og du er en erfaren bruger af
IT.

Aabenraa Havn er en moderne dansk erhvervshavn og hører til blandt landets største havne.
Havnen råder over ca. 70.000 m2 kajarealer, mere
end 2 km kajanlæg og har en vanddybde på 11m,
hvilket gør havnen særligt attraktiv.
Du kan læse mere om Aabenraa Havn på
www.aabenraahavn.dk

Som person er du åben og udadvendt, og du
er vant til at begå dig på alle niveauer. Du er
god til at etablere, vedligeholde og udvikle
relationer og vi forventer, at du er proaktiv og har et stort drive. Du er analytisk og
logisk velbegavet, og du formår at udtrykke
dig om komplekse emner på en let forståelig måde. Vi ser gerne at du er målrettet
og resultatet orienteret, og at du både kan
agere på egen hånd og indgå i et tæt samarbejde med kunder og kolleger.
Du tilbydes et spændende job, som du i høj
grad selv er med til at forme indholdet af.
Du indgår i en flad organisation med korte
beslutningsveje. Omgangstonen er uhøjtidelig og uformel – der lægges vægt på
et godt arbejdsmiljø med plads til humor.
Jobbet indeholder megen frihed under
ansvar. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et
attraktivt niveau.
Har du forudsætningerne til at løse denne
opgave, og har du mod på nye udfordringer,
så send din ansøgning mærket ”FU-0216”
til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du meget
velkommen til at kontakte os på tlf.
73 62 90 00.
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