
Har du interesse for mode, nyeste trends og gode 
oplevelser? Er du struktureret, smilende, udadvendt og 
handlingsorienteret? Så er det lige dig, vi mangler! 
Vibholm guld og sølv har gennem de seneste godt 10 år været i en 
rivende udvikling, så vi i dag har 21 butikker fordelt i hele landet, 
samt en webshop i både Danmark og Sverige. Vores udvikling og 
ambitioner forsætter, og som led i vores ekspansionsstrategi/
internationalisering søger vi nu en idérig eventkoordinator med et 

kreativt hoved og sans for detaljen. Vi søger en eventkoordinator 
til vores marketinghold. Du har lyst til at skabe, igangsætte og 
afholde events, og du sørger for at følge dem helt til dørs. Du har 
drive, er en skarp formidler og er god til at eksekvere de planlagte 
opgaver. Hos os bliver du en del af et stærkt og passioneret 
team, hvor du får et godt indblik i hverdagen i en international 
smykkevirksomhed, hvor du har muligheden for at løfte vores 
måde at kommunikere på til nye højder.

Hvis du kan nikke genkendende til det ovenstående eller bringer du andre kompetencer til bordet? Så vil vi rigtig gerne mødes 

med dig over en kop friskbrygget kaffe. Send os en ansøgning på job@vibholm.dk hurtigst muligt, vi afholder samtaler løbende. 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

VI SØGER
EVENTKOORDINATOR

Arbejdsopgaver

• Planlægning, opsætning og afvikling af bryllup- og butiksevents

• Ansvarlig for planlægning og eksekvering af live-auktioner

• Ansvarlig for messe aktiviteter

• Koordinering af personale

Om dig
 
• Du er uddannet eventkoordinator/serviceøkonom, under  
 uddannelse eller har relevant arbejdserfaring

• Evner at tænke kreativt , detaljeret , praktisk og holder hovedet  
 koldt i pressede situationer

• Du har gode kommunikative evner, er udadvendt og har et  
 optimistisk syn på livet

• Du er engageret og bliver motiveret af selvstændigt ansvar

• For den rette kandidat kan en elevplads også komme på tale

Vibholm guld og sølv tilbyder et utrolig spændende job, hvor vi gerne vil skabe den perfekte omnichannel oplevelse, og der er du en vigtig 
fremtidig stjernespiller på vores succes-team. Mens vi jagter vores 7. gazellepris synes vi det er vigtigt at have det sjovt og tonen på 

kontoret er uformel og levende. 


