VI SØKER SENIOR PROSJEKTLEDER KONFERANSER / KONGRESSER
For snarlig tiltredelse
CIC har siden 1995 vært en totalleverandør av tjenester innen eventer, firmareiser og
konferanse/PCO-tjenester i Norge og internasjonalt. Med solide referanser er vårt mål alltid å skape
de gode, gjennomtenkte opplevelser som inspirerer, engasjerer og begeistrer i tett samarbeid med
våre oppdragsgivere. I prosessene er vi kjent for å være gode rådgivere; ærlige, direkte, kreative med
et skarpt øye for viktige, avgjørende detaljer. Høy kvalitet i alle ledd er vår signatur.

Konferanse/PCO segmentet er en veletablert og viktig del av virksomhetene i selskapet. Vi
ønsker nå å videreutvikle og utvide dette området. Vi søker derfor en faglig dyktig person
med solid prosjektleder erfaring fra tilsvarende virksomhet til å bygge opp, samle og styrke
spisskompetansen innen dette området i en egen konferanseavdeling.
Kvalifikasjoner:









Solid erfaring fra prosjektledelse av konferanser/kongresser/møter og utstillinger i Norge
Videreutvikle konsepter og løsninger til det beste for våre oppdragsgivere
Kan vise til suksessfulle gjennomføringer av tilsvarende prosjekter
Er utpreget serviceinnstilt, ryddig, strukturert og målbevisst
Stor arbeidskapasitet, kunne håndtere mange baller i luften samtidig i en hektisk hverdag
Bredt kontaktnett - fremoverlent i forhold til nye salgsleads og muligheter
God til å kommunisere og evne til å skape tillitt hos både eksisterende og potensielle kunder
En lagspiller med gode samarbeidsevner, leder egenskaper og gjennomføringsevne

Stillingen innebærer:





Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av konferanser i Norge
Innsalg og videreutvikling av nye prosjekter og kunder
Bygge opp og samle kompetanse i en egen konferanseavdeling
Personalansvar etter hvert som avdelingen utvikles og utvides

Vi tilbyr:





En selvstendig stilling i et faglig dyktig og ansett profesjonelt miljø
Store muligheter til å skape din egen hverdag og ikke minst resultater
Flotte, representative lokaler i Pilestredet via a vis Fagerborg Kirke på Bislett
Gode lønnsbetingelser
Hørtes dette spennende ut og du ser for deg selv i en slik rolle, hører vi gjerne fra deg.
Søknadsfrist er snarest og samtaler gjennomføres fortløpende.
Søknad kan sendes til: lorraine.dorum@cic.no – mobil: 950 21 311
CIC event congress as
Office: +47 22 59 19 80 / 82 | +47 95 02 13 11
P.O. Box 5123, Majorstuen, 0302 Oslo, Norway
Visiting address: Pilestredet 75D, 3rd floor, Oslo Norway
www.cic.no

