
Event- og
Handlekraftig

medlemskoordinator
VisitThy.dk

#mitthy

Du kommer til at arbejde med nogle af Danmarks 
bedste brands; Cold Hawaii, National Park Thy,  
Thy Whisky, SMK Thy, Besøgscenter Østerild,  
Thisted bryghus, Hanstholm Havn og museerne 
med en skattekiste af kulturarv samt den lille aktør, 
som er lige så vigtig for os. 

Vores fælles opgave er at binde det hele sammen  
og være gode til at vise gæsten rundt i hele Thy.

Om jobbet
Din opgave bliver: 
At bidrage til at løse en vigtig lokal opgave inden for turisme og egns- 
udvikling. Det gør du ved at sælge MitThy-konceptet til vores nuværen-
de og nye medlemmer. 

Du kommer til at være tæt på medlemmerne, så du kan hjælpe dem 
med at lave bæredygtige oplevelser og nye samarbejdsmuligheder. 

Det er et job med stor fleksibilitet og krav til, at du evner at skabe  
relationer og komme helt i mål med dine opgaver.

Det du kan: 

•   Du har erfaring og kompetencer til at sikre en stabil event- og  
projektledelse i et innovativt og fremtidsorienteret miljø.

•   Du vil være med til at dyrke de lokale muligheder og gøre  
udviklingen endnu bedre.

•  Du er handlekraftig, tager ansvar og følger opgaven helt til dørs. 

•   Du skal kunne tage selvstændige beslutninger, også når vi rammer  
de hektiske perioder.

•  Du kan koordinere og eksekvere.

•  Du taler flydende dansk og et godt engelsk.

Interesseret? 
•   send CV og en kort videoansøgning til info@thy.dk

•   Ansøgninger vurderes løbende og alle kandidater, vi finder potentielle 
til samtaler, tilbydes til en walk and talk af turistchefen i løbet af juli/
august – med fuld diskretion naturligvis. 

Samtaler holdes løbende.  
Tiltrædelse 01.09.2021 eller efter aftale.

Kontakt turistchef Mai Manaa på info@thy.dk for yderligere info.

Hvem vi er:
Vi er et lille innovativt turistkontor med Thy Turistfor-
ening som vores paraply, der har til opgave at løfte 
vores turistaktører, branding og events i hele Thy. 

Vi er i den fine start på vores nye identitetsrejse og har 
fundet vores strategi sammen med vores medlemmer, 
så nu skal vi muskle endnu mere op. 

For dem, for os, for Thy!

Vi har kontor på banegården i Thisted. 

Et kontor og en butik, der rummer kærlighed og 
arbejdslyst til nye turismeoplevelser, vidensdeling og 
netværk.  

Thy Turistforening 
er en selvejende forening med 267 turistaktører fra B&B, hoteller, restauranter, producenter og lokale erhverv. Vi samarbejder til dagligt 
med Thisted Kommune og Destination Nordvestkysten om at skabe et legendarisk, bæredygtigt turismegrundlag for både gæster og lokale 
i kommunen. Yderligere info på www.visitthy.dk

søges til Thy Turistforening
Brænder du for bæredygtig turismeudvikling? 
Er der gemt en resultatorienteret – og ikke mindst – engageret koordinator i dig? 

Så er du muligvis den, vi søger til at styrke vores medlemspotentialer hos Thy Turistforening.


