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Stillings- og personprofil for Erhvervskonsulent til Mariagerfjord Erhvervsråd 

Mariagerfjord Erhvervsråd søger en engageret, alsidig og udadvendt erhvervskonsulent, der kan 

indgå i teamet af konsulenter som yder sparring og vækstvejledning til iværksættere og lokale 

virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Vi leder efter en kandidat, der har forretningsmæssig og 

praktisk forståelse i forhold til hverdagen hos iværksættere samt små og mellemstore 

virksomheder. 

Konkret søger vi en profil, der har kompetencer, indsigt og erfaring i iværksætteri, salg, 

markedsføring, økonomi, ledelse og organisationsudvikling. 

Opgaverne vil i udgangspunkt bestå i to hoveddele. Dels at være rådgiver for lokale iværksættere, 

på tværs af brancher og fag, samt dels at være sparringspartner for og vejlede områdets 

virksomheder omkring tilskudsmuligheder, forretningsudvikling, salg, markedsføring, 

produktudvikling, nye teknologier, kompetenceudvikling mv. Du vil herudover blive involveret i 

Erhvervsrådets øvrige aktiviteter i form af bl.a. arrangementer, informationsaktiviteter og lignende, 

samt indgå i forskellige projekt- og udviklingsopgaver. 

Du får kontor i Hobro, men med hele Mariager Fjord-området som din arbejdsplads.  

I det følgende er samlet stillingsopslag, funktionsbeskrivelse og kompetenceprofil samt tidsplan for 

ansættelsesprocessen. 

Stilling:    Erhvervskonsulent 

Reference:   Erhvervschef 

Adresse:    Mariagerfjord Erhvervsråd 

     Majsmarken 1 

     9500 Hobro 

 

Materiale:  1.  Stillingsopslag 

     2.  Funktionsbeskrivelse 

     3.  Kompetenceprofil            

      

Procesforløb: Ansøgninger modtages løbende, ligesom velkvalificerede ansøgere løbende 

inviteres til samtale med henblik på ansættelse snarest mulig. 

 

For kandidater, der bliver inviteret til 2. samtale skal du være indstillet på at gennemføre en test. Du 

vil få en individuel tilbagemelding på dit testresultat. 

 

Ansættelse snarest muligt, senest d. 1. august.  



Stillingsopslag:  

Alsidig, engageret og udadvendt erhvervskonsulent med bred forretningsmæssig 

erfaring og indsigt til Mariagerfjord Erhvervsråd 

Om jobbet 

Mariagerfjord Erhvervsråd søger en engageret, alsidig og erfaren erhvervskonsulent, som har lyst og 

kompetencer til at fungere som erhvervskonsulent for nye og etablerede virksomheder i Mariagerfjord 

Kommune. Vi leder efter en kandidat, der har forretningsmæssig og praktisk forståelse i forhold til 

hverdagen hos iværksættere samt små og mellemstore virksomheder. Konkret søger vi en profil, der har 

kompetencer, indsigt og erfaring i iværksætteri, salg, markedsføring, økonomi, ledelse og 

organisationsudvikling. 

 

Du vil blive vores centrale figur i forhold til rådgivning af lokale iværksættere. Det omfatter sparring og 

vejledning på tværs af erhvervsøkonomiske discipliner, hvor individuel vejledning af iværksætterne omkring 

økonomi, salg, markedsføring og forretningsudvikling i udgangspunkt er de emner, der fylder mest. 

Endvidere vil du sammen med en kollega få ansvar for vores StartUp Cafeer, som er 

informationsarrangementer, som vi afholder for iværksættere. 

Du vil herudover indgå som en central person i teamet af konsulenter, som yder sparring og vejledning til 

virksomhederne om deres vækst- og udviklingsmuligheder og herunder matche deres potentialer med 

mulighederne i forskellige erhvervsfremmeprogrammer og -tiltag. Du vil både skulle håndtere konkrete 

henvendelser fra virksomheder i området, samt ikke mindst evne professionelt og troværdigt at opsøge 

både medlems- og ikke-medlemsvirksomheder i erhvervsrådet via uopfordret kontakt, netværksrelationer 

o.lign., med henblik på at understøtte vækst og udvikling i virksomhederne. 

Du vil endvidere komme til at indgå i forskellige udviklingsprojekter, herunder udvikling af interne 

procedurer, metoder og værktøjer, der kan styrke værdien af vores vejledning af iværksættere og 

virksomheder.  

Om dig 

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring, som rådgiver eller fra forskellige funktioner i private 

virksomheder, og at du ikke er uvant med at analysere og finde løsninger på mange forskellige udfordringer 

i private virksomheder. Særligt kompetencer indenfor salg, markedsføring, økonomi, ledelse og 

organisationsudvikling vil matche godt ind i vores eksisterende konsulentteam og de behov vi møder hos 

virksomhederne. Måske har du herudover undervejs i din karriere selv gjort dig erfaringer som iværksætter. 

Vi forventer, at du har meget energi og en brændende lyst til at medvirke til at skabe yderligere vækst og 

udvikling hos iværksættere og virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Du skal på den ene side have mod 

og lyst til at udfordre dem i deres måder at gøre tingene på og på den anden side have stor respekt for, at 

de netop gør tingene på deres egen måde. Det er en fordel, hvis du har forudgående erfaring fra en 

rådgivningsfunktion, men ikke en forudsætning. Du skal dog evne at være lyttende og udfordrende på en og 

samme tid. Du skal derfor trives i konsulentrollen, hvor du både kan lave en hurtig analyse af 

iværksætterens/virksomhedens situation, foreslå alternative veje virksomheden kan gå for at realisere 

deres udviklingspotentialer og/eller finde løsninger på deres udfordringer. Vi er ikke i konkurrence med det 

private rådgivningsmarked, nærmere i samspil med, og det er derfor vores opgave at balancere mellem at 

hjælpe virksomhederne til at analysere og forstå deres situation og anvise dem veje til at komme videre 



med nye løsninger via deres egne initiativer og eventuel hjælp og støtte fra erhvervsfremmesystemet og 

private rådgivere mv. 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaringer som rådgiver/konsulent for private virksomheder og kender 

deres forskelligheder og deres sprog. Eventuelt har du en videregående uddannelse, gerne med en 

erhvervsøkonomisk profil eller tilsvarende. Det vil samtidig være en fordel, hvis du har erfaring med 

iværksætteri samt ledelse af større projekter, forandringsprocesser og samarbejde med mange forskellige 

aktører fra både private virksomheder og det offentlige. Det er en fordel, hvis du allerede har kendskab til 

erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune og eventuelt selv er bosat i området. Du skal under alle 

omstændigheder råde over egen bil til at kunne komme rundt til møder mv. 

Som person er du både udadvendt, opsøgende, netværksorienteret, lyttende og troværdig. Samtidig formår 

du at forene struktur og systematik med kreativitet og humor. Du trives i en uformel organisation, hvor det 

indimellem går stærkt og samtidig har du lyst til fortsat faglig udvikling. Vi forventer, at du er sikker og 

velformuleret i din skriftlige kommunikation. 

Om os 

Mariagerfjord Erhvervsråd er en privat forening med ca. 450 virksomhedsmedlemmer fra områdets 

erhvervsliv. Vi har samtidig stærk opbakning og et tæt samarbejde med Mariagerfjord Kommune.  

Det er vores ambition, at udfordre og hjælpe virksomheder i Mariagerfjord Kommune til at realisere deres 

potentiale og derved skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i lokalområdet. 

Vi tilbyder sparrings- og udviklingssamtaler og yder professionel erhvervsservice til lokale virksomheder og 

iværksættere. Vi tager altid udgangspunkt i iværksætterens/virksomhedens specifikke situation, behov og 

muligheder – og arbejder ud fra et 360 graders perspektiv på virksomheden ved hjælp af bl.a. Væksthjulet. 

Vi arbejder for at styrke og synliggøre Mariagerfjord-områdets erhvervsmæssige attraktivitet. 

Du kan læse mere om os på www.mfer.dk.  

Ansøgning og den videre proces 

Ansættelse snarest muligt, senest d. 1. august. 

Løn og arbejdsvilkår aftales individuelt ud fra dine kvalifikationer.  

Din ansøgning med relevante bilag sendes til: info@mfer.dk. Ansøgninger modtages løbende.  

Erhvervschef Michael Christiansen står til rådighed for yderligere information på telefon 20 26 10 08. 

For kandidater, der bliver inviteret til 2. samtale skal du være indstillet på at gennemføre en test. Testen vil 

blive gennemført inden 2. samtalerunde og du vil få en individuel tilbagemelding på dit testresultat. 

 

  

http://www.mfer.dk/
mailto:info@mfer.dk


Funktionsbeskrivelse – Erhvervskonsulent til Mariagerfjord Erhvervsråd 

Den nye erhvervskonsulent ved Mariagerfjord Erhvervsråd vil overordnet set få nedenstående 

opgaveportefølje. 

Formalia: 

Ansættelsessted: Mariagerfjord Erhvervsråd, Majsmarken 1, Hobro 

Tid: Ansættelsen er på fuld tid. Der kan forekomme aktiviteter udenfor normal kontortid 

Særlige forhold: Du skal have kørekort og adgang til egen bil 

Funktioner: 

Erhvervskonsulent 

• Rådgivning af iværksættere om etablering og udvikling af deres forretningsidé til succesfuld virksomhed. Fra de indledende 

afklarende samtaler til udvikling af forretningsplan, budget, introduktion til bogføring og regnskab, hjælp til finansiering og 

omkring alle relevante forhold i virksomheden, som fx salg, markedsføring, organisering, ansættelse af de første 

medarbejdere og meget, meget mere. 

• Ansvarlig for erhvervsrådets StartUp Cafeer i samarbejde med en kollega. Her åbner vi flere gange om året dørene for 

potentielle og igangværende iværksættere og sætter fokus på udvalgte faglige temaer med relevans for at lykkes som 

iværksætter, ligesom der er mulighed for at booke individuelle samtaler med revisorer, advokater mv. 

• Ansvarlig for vores iværksætterindsats, herunder fortsættelse af et tæt og godt samarbejde med lokale rådgivere og banker 

mv. samt administrativ ankerperson på iværksættersager. 

• Virksomhedsudvikling via sparring med/kontakt til etablerede virksomheder, herunder uopfordret kontakt til medlems- og 

ikke-medlems-virksomheder med henblik på at give virksomhederne sparring på relevante udviklingsområder og matche 

deres udfordringer med forskellige erhvervsfremmeprogrammer og -tiltag, og generelt hjælpe dem videre i forhold til at 

etablere holdbare løsninger på deres udfordringer og udviklingsambitioner. I forlængelse heraf følger en række 

administrative og koordinerende opgaver. 

• Synliggøre erhvervsrådet og styrke tilslutningen til erhvervsrådet: I samarbejde med øvrige kolleger på kontoret deltage i 
udbredelse af kendskabet til Mariagerfjord Erhvervsråds aktiviteter, rekruttere nye medlemmer til vores forening og 
medvirke til at sikre at vi løbende har attraktive tilbud til medlemmer af erhvervsrådet.  

• Deltage i planlægning, udvikling og afholdelse af erhvervsrådets arrangementer, herunder evt. også planlægge, koordinere 
og facilitere fremtidige funktionsledernetværk for (ejer)ledere, HR-chefer, salgschefer eller lignende. 

• Projektledelse/deltagelse i udviklingsopgaver/-projekter, interne såvel som eksterne. 

• Evt. deltagelse i kernegrupper ift. udvælgelse af deltagere i nordjyske erhvervsfremmeprogrammer i regi af Erhvervshus 
Nordjylland. 

• Deltagelse i lokale erhvervsnetværk og andre aktiviteter, hvor relationen mellem Mariagerfjord Erhvervsråd og lokale 
virksomheder styrkes, med henblik på at vi bliver set som en prioriteret og attraktiv samarbejdspartner i forhold til 
virksomhedernes udviklingsprocesser. 

• Medvirke til at gøre erhvervsrådet levende og synligt via løbende opslag på vores sociale medieprofiler 

• Koordinerende opgaver ift. udvalgte af erhvervsrådets systemer, som fx vores sagsregistreringssystem og intern IT support 
funktion. 

 

 

 

  



Overordnet kompetenceprofil - Erhvervskonsulent ved Mariagerfjord Erhvervsråd 

Kompetencebehov: 

Faglige: 

• Flere års erfaring, som rådgiver eller fra forskellige funktionsområder i private virksomheder, herunder gerne bred erfaring 
med udviklingsopgaver og/eller egne iværksættererfaringer 

• Erfaring med rådgivnings- og konsulentfunktion, hvor der aktivt lyttes til brugerens behov og skitseres løsninger ud fra en 
bred pallette af muligheder, samt proaktivt følges op på indgåede aftaler. 

• Indsigt og erfaring i salg, markedsføring, økonomi og regnskab, forretningsudvikling, procesledelse, ledelse, strategi og 
organisationsudvikling. 

• Videregående uddannelse, gerne med en erhvervsøkonomisk profil eller tilsvarende. 

• Erfaring med ledelse af større projekter og samarbejde med mange forskellige aktører fra både det private og offentlige. 

• Erfaring med at undervise eller facilitere processer og netværk 

• Sikker og velformuleret skriftligt. 

Personlige: 

• Udadvendt og netværksorienteret, gerne med lokalt kendskab til erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune 

• Struktureret og systematisk 

• Engageret, lyttende, troværdig og reflekterende 

• Humoristisk, holdspiller og en god kollega 

 


