VM i dressur, para-dressur, springning og voltigering i 2022
bliver det største internationale ridesportsmesterskab i Danmark nogensinde, og der forventes knap 200.000 besøgende.
Der er allerede nu lagt op til, at de to uger, som mesterskabet
strækker sig over, bliver en fest med hesten i centrum.
VM’et skal afvikles på MCH’s faciliteter: MCH Arena, Jyske Bank Boxen
og MCH Messecenter Herning, hvor der tidligere har været afviklet både
Ecco European Championships 2013 og den årlige danske World Cup
samt Dansk Varmblods årlige hingstekåring med knap 70.000 gæster.
Også den helt nye cirkulære Eventplads bliver taget i brug, når der udover VM-konkurrencerne bliver både clinics, messeområde, seminarer
og kurser.
Vi forventer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du har stor erfaring inden for event og koordinering
Du har stærke kommunikative evner – både på skrift og tale
Du kan arbejde selvstændig og engageret
Du er stærk skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk
Du har kendskab og kan arbejde i hele Office-pakken
Hvis du har grafiske emner og indsigt i SoMe,
vil det være en fordel
Du skal være fleksibel i forhold til arbejdssted og arbejdstider
Du har et stort event-hjerte
Du trives i et miljø, hvor alle har mange bolde i luften

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

En spændende arbejdsplads, hvor du bliver en bærende del af
en af de største ridebegivenheder på dansk grund
Store udfordringer, med masser af ansvar
Et alsidigt og afvekslende job, med gode ansættelses- og 		
arbejdsbetingelser.
Et stort team af engagerede medarbejdere, som alle arbejder
frem mod et fælles mål: Afvikling af verdens bedste VM
En fuldtidsstilling 37 timer

Din arbejdsplads, vil primært være på Vilhelmsborg, dog skal der påregnes en del rejseaktivitet.
Ønsker du at vide mere om jobbet, eller har nogen spørgsmål kan du
kontakte Jens Trabjerg på +45 40 25 49 86 eller Casper Cassøe på
+45 40 29 32 08.
Ansøgningsfrist d. 01/02-2020
Ansøgningen fremsendes til info@herning2022.dk
Tiltrædelse hurtigst muligt.

