Forum Convention er organisert under Stavanger Forum. Stavanger Forum er et av Norges største konferanse- og
utstillingssentre. Vi arrangerer om lag 100 store og små arrangementer årlig, og våre kunder er lokale, nasjonale og
internasjonale bedrifter og organisasjoner. Stavanger Forum AS har en stab på 20 ansatte, og er eid av Stavanger Kommune
og Rogaland Fylkeskommune. Våre medarbeidere skal kjennetegnes av våre verdier som er Ansvarlighet, Samhandling og
Lidenskap.

I forbindelse med ny visjon- og strategi for Forumområdet, ble det besluttet å etablere en ny salgsorganisasjon som skal
besørge nødvendig aktivitetsøkning på Forumområdet. Satsingen har fått navnet Forum Convention, og vil fra starten være en
del av organisasjonen til Stavanger Forum. Forumområdet er, med sine 9 bygg/haller og 2 hoteller fordelt over 30.000 m2, en av
Norges mest attraktive arenaer for konferanser, utstillinger samt større sport- og kulturarrangementer. Det er investert betydelig
midler i bygg og infrastruktur, og området fremstår som nytt og moderne.

Forum Convention skal nå ansette:

Salgsleder/Sales Manager
Operativ Salgssjef/Sales Manager

Vi søker en operativ og utadvendt person med relevant utdannelse og dokumenterte salgsresultater.
Stillingen er sentral i å utvikle Forum Convention og kongress-satsningen i Forumområdet.
Hovedarbeidsoppgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

Hente større internasjonale og nasjonale kongresser til Forumområdet
Operativt salg til nye og eksisterende kunder, nasjonalt og internasjonalt
Presentasjon av Forum Convention i ulike arenaer og sammenhenger
Jobbe aktivt i de ulike fagmiljøene
Etablere og videreutvikle relasjoner og nettverk
Tilbudsskrivning, visninger og forhandlinger med kunder og samarbeidspartnere
Relasjonsbygging mot kunder og samarbeidspartnere, deltakelse i kundearrangementer
Deltakelse messer og øvrige aktuelle arrangementer, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner og egenskaper
•
•
•
•
•
•
•

Relevant utdannelse på høyere nivå
Dokumenterte salgsresultater
Erfaring med å bygge kundeportefølje
Relasjonsbygger
Resultatorientert
Gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk og norsk
Sterkt ønske om å bidra til utvikling og vekst av Forumområdet

Vi tilbyr
•
•
•
•
•

Konkurransedyktige betingelser
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Sprekt salgsmiljø
Mulighet for å bidra til næringsutvikling og omdømmebygging av Stavanger by
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen rapporterer til direktør for Forum Convention, og vil være del av en avdeling på 5 personer.
Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for Forum Convention Kari Holm, tlf. 51 59 81 43.
Send oss i første omgang en kortfattet søknad samt en oversikt over utdannelse og arbeidserfaring.
Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.
Søknad sendes snarest til; kho@stavanger-forum.no

