
 

Energisk event- og konferencekoordinator 
søges til coworking campus 
officelab kirstinelund
officelab er både en virksomhed og et koncept – et koncept som hver dag gør en forskel for 

mennesker og virksomheders dagligdag. Med det hele menneske som vores udgangspunkt, 

udfordrer vi den måde arbejdslivet leves på og flytter mennesker og virksomheder mod en 

mere holistisk, netværksbaseret og bæredygtig retning.

 

Vores lokation i Lystrup rummer i dag ca. 1.000 daglige brugere og har mere end 250 virksom-

heder tilknyttet stedet. Vi arbejder ud fra fem områder bestående af lejemål, hvor vi har 16.500 

kvadratmeters spillerum, services, aktiviteter, viden & kompetencer samt samarbejde mellem 

vores virksomheder.   

Officelabs kerneværdier bygger på ærlighed, ansvarlighed og at være i øjenhøjde med vores 

brugere og med hinanden. Vi er et team af 10 engagerede medarbejdere, der driver og ud-

vikler virksomheden officelab i samarbejde med en række tætte samarbejdspartnere. Lige nu 

mangler vi en udadvendt og skarp event- og konferencekoordinator til vores hold.

Brænder du for at skabe oplevelser, som folk sent glemmer? Er du kreativ og lydhør, så du på 

én gang forstår og omsætter kundens behov og samtidig drysser de der 10% ekstra oveni? 

Trives du med at skabe relationer og forstå mennesker inden for alle brancher og virksomheds-

typer? Er du en haj til at planlægge og få det store puslespil til at gå op i en højere enhed og 

motiveres du af at se resultater af dit arbejde?  Og har du lyst til at blive en vigtig del af et team, 

hvor hjælpsomhed, sparring og gode sociale relationer er nøgleord? 

Du forstår at omsætte kundens behov til virkelighed, udarbejde salgsprospekter, tilbud og luk-

ke en ordre. Du er en jonglør – bogstaveligt talt – du evner at have flere opgaver i gang sam-

tidig uden at nogen bliver glemt. Du er ikke bleg for at tage fat, klargøre lokaler, få skærmen 

til at virke, sætte kaffe over eller stille en pavillon op – hvad end der skal til at arrangementet 

bliver en succes. 

Du har et hold af kolleger og samarbejdspartnere rundt om dig, som er med til at skabe ople-

velserne – når du sørger for at koordinere med dem. Du får reference til officelabs direktør.

Den ideelle kandidat har en relevant uddannelse, er rutineret og selvkørende gerne med 3 års 

erfaring fra en lignende stilling indenfor event- og konferenceafvikling og meget gerne erfaring 

med relations-salg og er vant til selvstændigt at udføre eventafviklingens facetter herunder 

blandt andet:

• Koordinering og afvikling af konference og møder 

• Koordinering og afvikling af events, fra foredrag til fester og sportsaktiviteter – af både 

eksterne events og interne events, hvor officelab inviterer

• Tilbudsgivning 

• Omdanne budget til konkrete målsætninger for dit område

• Udvikling og idégenerering af konferencer og events

• Værtsrolle, servicering af gæster

Du arbejder struktureret og tager ejerskab over dine opgaver, ligesom du motiveres af opgaver 

der for det meste er fastlagte og planlagte, men andre gange udspringer af en god idé og skal 

eksekveres hurtigt. Selvom du har travlt og kaffen er løbet over, har du altid et smil på læben 

og giver kunderne et indtryk af de er det vigtigste for dig lige nu. 

Samtlige officelabs arbejdsgange er digitale og dine arbejdsopgaver håndteres i online syste-

mer, som løbende udvikles. Der er tale om en 37-timers stilling (ugentlig).

Tiltrædelse 1. august 2021.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Direktør Christoffer Flintholm på tlf. 5033 

7000. Ansøgning og CV bedes sendt pr. e-mail til ebe@officelab.dk Mrk. eventkoordinator. 

Ansøgningsfrist er den 25. juni 2021. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
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