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Business Aabenraa søger en tillidsvækkende og udviklingsorienteret 

erhvervskonsulent, der ønsker at skabe vækst hos erhvervslivet 

 

Der er gang i udviklingen hos de 3000 virksomheder i Aabenraa Kommuen. For at styrke det lokale 

erhvervslivs vækstmuligheder søger Business Aabenraa en tillidsvækkende og udviklingsorienteret 

erhvervskonsulent, der kan vejlede og inspirere virksomhederne.   

 

Et driftigt erhvervsliv   

I Aabenraa Kommune er der 28.000 arbejdspladser, hvoraf 70% er tilknyttet det private erhvervsliv. Der 

har gennem de sidste mange år været en stigning i antallet af arbejdspladser indenfor 

kommunegrænsen. Med andre ord er Aabenraa Kommune en vækstkommune med et driftigt 

erhvervsliv.  

I Aabenraa Kommune er der igangsat en række vækststrategier, der fremmer tiltrækning af 

investeringer i kommunen. Datacenterstrategien har banet vejen for en stigende udenlandsk interesse 

for at placere sig i det sønderjyske, hvilket blandt andet har betydet at Google og SAP har købt 

erhvervsjord til byggeri af kommende datacentre.  

Bygge- og anlægsbranchen er en af de største brancher i kommunen med omkring 3500 arbejdspladser. 

Vi ønsker, at de massive investeringer i kommende byggeprojekter får antallet af arbejdspladser 

indenfor byggebranchen til at stige og ordretilgangen til at vokse. I forhold til de udenlandske 

byggeprojekter forventes også en positiv påvirkning på leverandører indenfor overnatning.  

For at indfri ambitionerne om at styrke erhvervsudviklingen ønsker Business Aabenraa at udvide teamet 

med endnu en dygtig erhvervskonsulent.  

 

En del af holdet i Business Aabenraa 

Som erhvervskonsulent bliver du en del af holdet i Business Aabenraa.  Vi er den lokale erhvervsservice, 

og vi har fokus på at gennemføre erhvervsservice og erhvervsudvikling til kommunens 3000 

virksomheder. Vores kerneopgaver kan opdeles i tre punkter:  
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1. Erhvervsservice, som er tilgængelig for alle virksomheder med behov for sparring og vejledning i 
henhold til loven om erhvervsfremme. Det kan være iværksættere, som ønsker hjælp til at starte en 
virksomhed op, og etablerede virksomheder, der ønsker forretningsparring. Erhvervsservicen tilbydes 
som individuel sparring og er fortrolig, uvildig og gratis. 
 
2. Erhvervsudvikling inden for styrkepositionerne transport/logistik, bygge/anlæg og fødevarer samt 
detail og arbejdskraft. Udviklingsinitiativerne igangsættes i dialog med interessenter. 
 
3. Sekretariat for Aabenraa Erhvervsforening, hvor vi tilbyder netværksarrangementer og workshops 
forbeholdt foreningens 500 medlemmer. 
 

Business Aabenraa har indgået en samarbejdsaftale med hhv. Aabenraa Kommune og Aabenraa 

Erhvervsforening, der yder økonomisk tilskud for at få en række opgaver udført. Den øverste ledelse i 

Business Aabenraa består af en bestyrelse, der hvert år udarbejder en handlingsplan, der udpeger det 

kommende års opgaver i tråd med samarbejdsaftalerne. Bestyrelsen har besluttet, at der skal 

igangsættes en proaktiv erhvervsudvikling målrettet bygge- og anlægsbranchen, hvilket er baggrunden 

for oprettelsen af stillingen.  

 

Din opgave som erhvervskonsulent  

Som erhvervskonsulent indgår du i et team, hvor vi er drevet af langvarige relationer til det lokale 

erhvervsliv i Aabenraa Kommune. Vi er virksomhedens fortrolige og er med til at give sparring på deres 

forretning både når det går godt og når der er udfordringer. Du skal som erhvervskonsulent gennemføre 

individuel vejledning til virksomhederne. Vejledningen tager altid afsæt i den enkelte virksomheds 

behov, men det er også vores opgave at inspirere til udvikling. Udover den personlige og fortrolige 

erhvervsservice, er du også med til at definere og sætte retning for en række erhvervsudviklingstiltag, 

der indeholder større arrangementer og projekter for virksomheder i bygge/anlægs branchen. Din 

opgave handler derfor både om at skabe erhvervsservice og erhvervsudvikling, når du møder 

virksomhederne.  Som erhvervskonsulent skal du kunne servicere og inspirere erhvervslivet til at 

imødekomme de kommende krav, der stilles til eksempelvis bæredygtighed og digitalisering. Dit 

fokusområde vil være byggebranchen, men da vi er et lille team, vil du også tilbyde erhvervsservice til 

andre brancher.  

 

Opgaver og ansvar  

Som erhvervskonsulent hos Business Aabenraa er dine opgaver:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=205978
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• At indgå i den generelle erhvervsservice, som tager udgangspunkt i fortrolig og individuel sparring 

med virksomheder. Møderne vil både foregå på baggrund af henvendelse fra virksomheden, der 

søger sparring, men vil også foregå som fællesmøder med eksempelvis Erhvervshus Sydjylland eller 

Jobcenter Aabenraa.   

  

• At være igangsætter og ansvarlig for den brancherettede erhvervsudvikling indenfor bygge/anlæg. 

Opgaven vil her bestå af tre dele:  

o Du er en del af teamet, der servicerer og tiltrækker lokale og internationale virksomheder i 

relation til byggeri af datacentre.  

o Du planlægger og gennemfører arrangementer for byggebranchen i samarbejde med 

interessenter.  

o Du gennemfører sparring til bygge/anlægsvirksomheder særligt i relation til at udvikle 

virksomhederne mod bæredygtighed og digitalisering. 

 

Den ideelle profil  

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaring som de personlige kompetencer blive vægtet. 

 

Erfaringer og færdigheder  

Som erhvervskonsulent forventes det, at du har en baggrund fra det private arbejdsmarked, så du både 

kan sætte dig i virksomhedens sted og inspirere dem. Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed 

følgende erfaringer og færdigheder:  

• Du har markedskendskab og forretningsforståelse indenfor byggebranchen.  

• Du har en baggrund inden for byggebranchen, gerne som ingeniør eller arkitekt.  

• Du er rådgiver fra en større rådgiverorganisation, og har en solid erfaring i at yde rådgivning til 

virksomheder i et fortroligt rum.  

• Du har erfaring med implementering og brug af digitale værktøjer og ved, hvad der kan bruges for at 

udvikle virksomhederne  

• Du har kendskab til bæredygtige løsninger indenfor byggeri, der kan inspirere de lokale 

virksomheder til at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling.  

• Du begår dig sikkert på på dansk, tysk og engelsk.  

 

Personlige kompetencer og egenskaber  
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Som erhvervskonsulent forventes det, at du kan være i dialog, lytte og sparre med virksomhederne og 

du har evne til at sætte dig i deres sted.  Den ideelle kandidat besidder følgende relationelle 

kompetencer og egenskaber:  

• Du har et stort servicegen overfor virksomheder, kollegaer og samarbejdspartnere  

• Du forstår og kan agere i fortrolighed, således at tillid opbygges til virksomheder og 

samarbejdspartnere  

• Du trives med at møde virksomheder og bidrage til deres udviking ved at levere kompetent 

erhvervsservice, der både er strategisk og operationelt med konkrete opgaver, der skal skrives eller 

undersøges for virksomheden 

• Du er holdspiller og trives i et miljø, hvor vi spiller hinanden stærke   

 

Ansættelsesvilkår  

Der forventes tiltrædelse pr. 1. august 2020. Din arbejdsplads vil være hos Business Aabenraa, Storegade 

30, 1. sal, 6200 Aabenraa. Der forventes en fornuftig køreafstand af hensyn til mødeaktivitet og et 

generelt lokalt engagement.  

 

Ansættelsesproces 

Aktivitet  Tidsangivelse 
Ansøgningsfrist  1. juni   
Besked til kandiater til samtale 5. juni 
Første samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 10. juni  
Test og referencetagning Mellem 1. og 2. samtalerunde  
Anden samtalerunde med deltagelse af ansættelsesudvalget 17. juni  
Indgåelse af ansættelsesaftale Efter anden samtalerunde  
Tiltrædelse senest  5. august   

 

Ansættelsesudvalg  

Ansættelsesudvalget består af:  

• Jesper Kjærgaard, erhvervsleder, Aabenraa Kommune 

• Michael Dinesen, erhvervskonsulent Business Aabenraa  

• Helle Malene Kjølsen Olsen, direktør Business Aabenraa  

Udvælgelsen af ansøgninger sker i samarbejde med bestyrelsens formand.  

 

Kontaktoplysninger 



  

 

5 

 

Storegade 30,  

6200 Aabenraa 

Tlf. 7362 2020 

www.businessaabenraa.com 

Alle med interesse i stillingen er meget velkommen til at kontakte direktør Helle Malene Kjølsen Olsen 

på telefon: 26197813 eller mail: hmo@businessaabenraa.com. Alle henvendelser vil blive behandlet 

fortroligt.  

mailto:hmo@businessaabenraa.com

