
 
 

Erhvervskonsulent – vækstspor energi 
 

Erhvervshus Nord søger en proaktiv og dynamisk erhvervskonsulent, som primært skal arbejde for at etablere 
og drive et nyt internationalt besøgscenter indenfor energiområdet i Frederikshavn. Den primære målgruppe for 
besøgscentret er beslutningstagere indenfor kommunale forsyningsvirksomheder, tekniske forvaltninger o.lign. i 
ind- og udland, som ønsker inspiration om de nyeste teknologier og metoder indenfor omstilling til grøn energi og 
om at blive kommunalt selvforsynende.  

 

Centrets øvrige interessenter vil være banebrydende energivirksomheder, som vil have en naturlig interesse i at 
komme i kontakt med de kommunale beslutningstagere indenfor energiplanlægning. Det er tanken, at disse via 
fagligt relevante indlæg og foredrag skal bringes sammen med nationale og internationale kommunale 
forvaltninger, forsyningsvirksomheder o.lign. for at fortælle om den nyeste energiteknologi. Konsulenten skal 
arrangere og promovere events som energikonferencer, bl.a. finansieret vha. sponsorater fra denne type private 
aktører. 

 

Herudover vil konsulenten blive involveret i projekter, der skaber arbejdspladser indenfor energivækstsporet i 
Frederikshavn Kommune. 

 

Dine primære arbejdsopgaver bliver ... 

 at etablere og drive et internationalt besøgscenter i Frederikshavn 

 at identificere og kontakte interesserede gæster til besøgscentret 

 at planlægge og gennemføre energikonferencer, nationale og internationale besøg på 
energicentret i Frederikshavn o.lign. arrangementer 

 at deltage i øvrige projekter i energivækstsporet, der skaber nye arbejdspladser i Frh. 
Kommune 

 

Vi forventer, at du ... 

 minimum har 5 års relevant erhvervserfaring  

 har bred erfaring med virksomhedsopsøgende arbejde  

 har et stort drive og formår at åbne mange nye døre 

 er blændende dygtig til at kommunikere på skrift og i tale 

 har en kommerciel baggrund og er vant til at arbejde med markedsudvikling og afsætning 

 

Vi tilbyder... 

 et frit og selvstændigt job i en dynamisk organisation  

 et samarbejde med et målrettet, inspirerende og professionelt team med et godt sammenhold 
og en god portion humor 

 løn og ansættelsesvilkår der matcher dine kvalifikationer. 

 

Ansøgning og CV sendes til info@erhvervshusnord.dk. Ansættelse hurtigst muligt. 

 

Du er velkommen til at kontakte Allan Hejslet på 3013 3043, hvis du ønsker yderligere oplysninger.  

 

Erhvervshus Nord 
Kattegat Siloen, Silovej 8, 

1.
 

9900 Frederikshavn 

 
Erhvervshus Nord er den fælles driftsenhed for erhvervsforeningerne i Frederikshavn, Sæby og Skagen og er repræsenteret med kontorer i 
alle tre byer. Erhvervshus Nord har i alt 550 medlemsvirksomheder, som serviceres af i alt 10 medarbejdere. Vi varetager den kommunale 
erhvervsservice for og i Frederikshavn Kommune. Vores overordnede mål er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i 
kompetenceniveauet hos virksomheder i Frederikshavn Kommune. Læs mere på www.erhvervshusnord.dk 
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