Centrumledare/vd
till Eslövs Stadskärneförening
Kort om tjänsten
Vi höjer ambitionsnivån i arbetet för en mer attraktiv, aktiv och levande
stadskärna. Vi söker därför en nytänkande centrumledare/vd som delar vår
ambition och som är drivande i denna utvecklingsprocess. Tillsammans med våra
medlemmar och styrelse ska du utveckla Eslövs centrum och göra det till en än
mer levande, attraktiv och levande plats. Du kommer i rollen som
centrumledare/vd ha det övergripande ansvaret för utvecklingen av och
genomförandet av verksamhetsplanen. Du kommer att vara föredragande i
styrelsen och rapporterar till styrelseordförande.

Om Stadskärneföreningen
Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation för fastighetsägare, Eslövs
kommun, näringsidkare och föreningsliv i skapandet av ett levande och attraktivt
centrum för invånare, besökare och kommersiella aktörer. Stadskärneföreningen
marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs centrum. Föreningen utgör
navet för vårt gemensamma och målinriktade arbete kring företeelser som berör
utvecklingen i centrum. Stadskärneföreningen utgör den naturliga vägen in vid
nyetableringar i centrum. Just nu befinner vi oss mitt i ett stort, gemensamt
förändrings- och utvecklingsarbete där som du centrumledare/vd kommer att
vara delaktig.

Vår nya Centrumledare
-

Stärker och utvecklar organisationen genom medlemsaktiviteter och
nyrekrytering
Genomför de aktiviteter som krävs för att nå vision och mål
Bygger långsiktiga relationer och nätverk
Har förmåga och intresse av att kommunicera med många olika
målgrupper
Har förmåga att prioritera, fatta tydliga beslut samt följa upp
Bygger vårt gemensamma varumärke
Har förmåga att se affärsmöjligheter
Är kostnadsmedveten och resultatorienterad
Har förståelse för medlemmarnas olika roller och uppdrag;
fastighetsägare, kommun, näringsidkare och föreningar

Vi söker dig som
För att lyckas och trivas i denna roll har du stor social kompetens och är
förtroendeskapande med förmåga att bygga och utveckla nätverk. Du koordinerar
och leder samverkan mellan föreningens olika parter. Du har för tjänsten relevant
utbildning och god kunskapsbakgrund med förståelse för faktorer som påverkar
handelns utveckling och koppling till andra branscher. Du kan förena strategiskt
arbete med praktiskt handling. Du är analytisk med goda färdigheter i att
sammanställa rapporter och analyser kring exempelvis stads- och platsutveckling.
Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, är en van användare av
sociala medier och har goda kunskaper i marknadsföring. Som person är du
prestigelös, kreativ, nytänkande och lösningsfokuserad. Du är drivande,
ansvarstagande och resultatorienterad med god administrativ förmåga som klarar
att arbeta självständigt mot uppsatta mål.

Varaktighet/Arbetstid
Heltid tillsvidareanställning

Lön
Enligt överenskommelse

Kontaktpersoner
Selma Gazetic, ordförande Stadskärneföreningen Tel. 070-275 46 54
Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter Tel 070-931 75 60
Lars Persson, näringslivschef Eslövs kommun Tel. 072-188 54 94

Mejla din ansökan till
rekrytering@eslovsstad.se

Ansök senast
2017-07-28

