Daglig leder
Visit Geilo søker en daglig leder som er levende opptatt av reiseliv, vertskapsrollen og møtet med
gjester fra nær og fjern. Den vi søker byr gjerne på direkte turistinformasjon, er entusiastisk på
messer i inn- og utland, fikser dialogen med turoperatører og journalister. Er god på
prosjektlederrollen og vil snakke varmt om bærekraftig reiseliv.
Vår nye daglige leder er kanskje allerede geiloentusiast og kunnskapsrik om lokale forhold. Om
ikke, tar det ikke lang tid å bli det. Gjøre seg kjent med lokal kultur, geografi, sommeraktiviteter,
vinteraktiviteter, overnatting, bespisning, handel – det er bare å boltre seg videre på geilo.no. I en
daglig leder rolle som denne må man også samarbeide med Hol kommune og lokale
organisasjoner. Og de som bor og lever her.

Ansvarsområder
o
o
o
o
o
o
o

Turistinformasjon og vertskapsrollen
Informasjon til og dialog med medlemmer og samarbeidspartnere
Deltakelse i Markedsrådet, iverksettelse og oppfølging av markedsaktiviteter
Prosjektledelse for arrangementer i regi av Visit Geilo
Rapportere til og arbeide i tett dialog med styret, forberede og delta på styremøter
Være prosjektleder for igangsatt strategiprosess Geilo 2023
Budsjettering, økonomikontroll, personalledelse

Profil
o
o
o
o
o
o
o
o

Uredd og utadvendt, holder gjerne foredrag og er flerspråklig
Strukturert og opptatt av både detaljer og «det store bildet»
Empatisk tilstede i alle fora, med respekt for folk og omgivelser
Ikke redd for å brette opp ermene og «bli møkkete på hendene»
Brobygger og ser behovet for allianser
Forstår nødvendigheten av en tydelig strategi og kan forholde seg til denne
God til å presentere regnskap, utforme og overvåke budsjetter
Relevant høyskoleutdanning og erfaring

Det tilligger stillingen en «Instruks for daglig leder» som aktuelle kandidater må gjøre seg kjent
med. Stillingen ønskes besatt innen 1. oktober 2018 – gjerne tidligere. Interesserte kan søke her
og eventuelt kontakte styreleder Roger Espeli på e-post roger@vestlia.no el. tlf. 901 52 530 for
ytterligere informasjon. Søknadsfrist 15. august 2018.

