
 
 

 
 
 
 
  
 

  

MOGENS DAHL KONCERTSAL I  SNORRESGADE 22 I 2300 KØBENHAVN  I  T: +45 7023 0082  I  INFO@MOGENSDAHL.DK  I  WWW.MOGENSDAHL.DK 
 

FØLG OS PÅ FACEBOOK, LINKEDIN OG INSTAGRAM         
 

MOGENS DAHL KONCERTSAL SØGER SALGS- OG PROJEKTLEDER  
TIL BARSELSVIKARIAT 
 
Som Salgs- og Projektleder får du ansvaret for at udbygge vores kundeportefølje, som er virksomheder og 
private, der ønsker at afholde konferencer, møder, events og fester. 
 
Du bliver en del af et lille professionelt team bestående af topmotiverede medarbejdere, hvor du referer direkte 
til direktøren. Du skal have en dynamisk, selvstændig og selvkørende profil, hvor service og kvalitet altid er i 
fokus.  
 
Du får en hverdag, hvor dine primære opgaver vil være: 

• Ansvarlig for salg af konferencer, møder, events og fester 
• Arbejde med indgående forespørgsler og relations salg 
• Udarbejde tilbud samt være ansvarlig for opfølgning 
• Forestå fremvisninger 
• Koordinere online markedsføringstiltag i samarbejde med online bureau  
• Ansvarlig for SoMe 
• Agere som personlig assistent for direktøren 
• Deltage i kundearrangementer, messer og lign. 
• Forekommende administrative opgaver 

 
Vi søger en Salgs- og Projektleder, der: 

• Brænder for salgsarbejde 
• Har drive, energi og vilje til at skabe resultater  
• Er fleksibel, omstillingsparat og har øje for detaljer 
• Har stærke skriftlige og mundtlige dansk- og engelskkundskaber 
• Motiveres af et dynamisk miljø, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling 
• Er social, serviceminded, udadvendt og smilende 
• Er struktureret og elsker at have mange bolde i luften 
• Har branchekendskab - gerne erfaring fra lignende stillinger 

 
Du skal være resultatorienteret og udadvendt, og have lysten til at indgå i et team, hvor alle bidrager til at give 
kunden den ultimative oplevelse og service, så de har lyst til at komme tilbage og helt naturligt vil anbefale os 
til andre. Samtidig er du fleksibel, fuld af gå-på-mod og har en god portion humor og kan tage tingene som de 
kommer. 
 
Vi tilbyder 

• Et attraktivt job i et moderne, stilsikkert og meget efterspurgt konferencested 
• En fantastisk beliggende arbejdsplads med god akustik og smukke rammer 
• Løn efter kvalifikationer 
 

Vi ser frem til hurtigst muligt at modtage din ansøgning samt CV. Ansøgningen sendes til 
boe@mogensdahl.dk. Tiltrædelse d. 1. marts 2019. Stillingen er tidsbegrænset fra d. 1. marts 2019 til d. 1. 
februar 2020. 
 
Henvendelse angående stillingen kan rettes til direktør Bolette Hvalsøe Boe Hansen på telefon 7023 0082. 
 
Om Mogens Dahl Koncertsal 
Mogens Dahl Koncertsal blev etableret i 2005 og er Danmarks eneste klassiske koncertsal drevet på privat initiativ. Når salene ikke 
bruges til koncerter og andre kulturelle formål, afholder vi konferencer, møder og events for nogle af Danmarks største brands. Novo 
Nordisk, PA Consulting Group, Lundbeck, Apple, Gjensidige Forsikring, Region Hovedstaden, Dansk Industri, Nordea, Volvo, TV2 og 
Deloitte er nogle af de kunder, som vi er meget stolte af at samarbejde med. Vi gør os umage og arbejder altid for den gode 
oplevelse. 
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