
 
 

 
 

 
 
Turismekoordinator til Destination Sønderjylland 
 
Turismen i Sønderjylland er i en rivende udvikling og Destination Sønderjylland ønsker at skabe de 
bedste forudsætninger for, at denne udvikling kan fortsætte. Derfor har vi brug for en ny 
medarbejder.  
 
Destination Sønderjylland arbejder med at skabe de bedste udviklings-, markedsførings- og 
afsætningsplatforme for det Sønderjyske Turisterhverv så Sønderjylland fortsat vil være blandt de 
mest populære kystferiedestinationer i Danmark og et attraktivt område at etablere sig som 
turisterhverv. 
 
Vi søger en ny medarbejder, der i samarbejde med kollegaerne skal koordinere 
markedsføringsaktiviteter på det tyske marked samt indgå som projektkoordinator på forskellige 
turismeudviklingsprojekter. 
 
Vi forventer at vores nye kollega har en relevant faglig baggrund og erfaring indenfor 
turismeudvikling og kommunikation. Vi forventer ligeledes, at du har erfaring med 
projektkoordinering og gerne grænseoverskridende projekter. 
 
Tyskland er vores vigtigste udenlandske marked og vi prioriterer samarbejdet med vores tyske 
kollegaer højt. Derfor er det et krav, at du udover dansk og engelsk også taler og skriver flydende 
tysk og at du er parat til at påtage dig mindre oversættelsesopgaver, samt korrekturlæsning på 
vores tyske kampagner. 
 
Du vil i dagligdagen være i kontakt med turistvirksomheder, kommunale embedsmænd, 
pressefolk, turister og mange forskellige organisationer både nord og syd for grænsen, så det er 
afgørende, at du har gode kommunikative evner, har en imødekommende og værtskabelig 
personlighed samt kulturel forståelse. 
 
Vi tilbyder et job med en spændende og varierende arbejdsdag. Du bliver en del af et team på 6 
medarbejdere, der alle brænder for turismen i Sønderjylland og for at skabe resultater for vores 
virksomheder.  Vi har en åben og uformel omgangstone og alle er klar til at hjælpe, når det 
brænder på. Vi er fælles om at løse udfordringerne og deler succeserne. 
 
Stillingen er på 37 timer om ugen, men man må påregne varierede arbejdstider, hvor også aften 
og weekendarbejde kan forekomme. Kontoret er beliggende i Sønderborg, men vi tager gerne ud 
til turistvirksomhederne for at mødes, hvorfor det også er et krav at den nye medarbejder har 
kørekort og egen bil.  
 
Der er ansøgningsfrist til stillingen onsdag den 12. februar kl. 12.00 og samtaler forventes afholdt 
den 19. og 21. februar. Ansættelse senest pr. 1. april 2020.  
Løn efter kvalifikationer 
Ansøgning, cv og referencer sendes til info@dssj.dk  
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