
 
 
 

MARKEDS- & EVENTANSVARLIG FOR FINDERSKEEPERS DESIGNMARKEDER 
 

Er du ildsjælen, som skal stå i front for udviklingen af FindersKeepers’ designmarkeder 
i Danmark og udlandet og være en del af ledelsesteamet i en lille, ambitiøs virksomhed 
med store armbevægelser? Er du passioneret omkring design, æstetik og kreativt 
iværksætteri? Har du sans for den gode forretningsidé, trives du med et stort ansvar 
og kan du lede en virksomhed i designbranchen mod skyerne?  

 
FindersKeepers søger en engageret, passioneret markeds- og eventansvarlig, som får 
ansvar for at drive og videreudvikle de populære FindersKeepers Designmarkeder. 
Stillingen er fuldtid og du bliver en del af et for nuværende fast team på tre med kontor 
på Østerbro.  

 
Arbejdsopgaver og kompetencer // 
Som markeds- og eventansvarlig bliver dit primære fokus at videreudvikle markeder og events, samt 
stå for drift, markedsføring og samarbejder i relation hertil. 
 
Dine ansvarsområder er eventplanlægning, konceptudvikling, salg og markedsføring samt 
kommunikation og pressehåndtering. Erfaring inden for disse er en kæmpe fordel. Jobbet kræver, at 
du har interesse i at føre FindersKeepers’ visioner ud i verden gennem skarp markedsføring og stærke 
events. Du vil få budgetansvar og stå for udarbejdelse af strategiske samarbejds- og 
forretningsmuligheder, sponsoraftaler og sikre den løbende optimering. Vi forventer, at du, ligesom 
os, brænder for design og kreativt iværksætteri, har et øje for, hvad der rører sig i en omskiftelig 
branche samt forstår, hvordan FindersKeepers positionerer sig stærkest muligt deri.  
 
Du er drevet af det ansvar, du kan få i et mindre iværksættermiljø og har ærmet fyldt af idéer til, hvordan 
FindersKeepers markeder og events opnår størst mulig succes. Du er typen, der løber med bolden, er 
struktureret, selvstændig og elsker, at se resultater. 
 
Vi kan tilbyde dig stærke udviklingsmuligheder og en performancebaseret lønpakke. Finder vi den helt 
rette profil, vil der på sigt være mulighed for at få en andel af virksomheden. 
 
Om FindersKeepers // 
Vores mission er at skabe unikke, inspirerende markeder, hvor upcoming designtalenter, kreative 
iværksættere og etablerede udøvere kan fremvise og sælge deres produkter til interesserede 
forbrugere. FindersKeepers Designmarkeder finder i dag sted i København, Aarhus og Stockholm. Vi 
elsker at opleve spirende designere vokse og gro, og udover designmarkeder er vi i gang med at udvikle 
virksomheden på nye fronter. Vi er med andre ord en virksomhed med højt til loftet, stærke 
udviklingsmuligheder og hvor ansvar, passion og fleksibilitet er nøgleord.  
 
Ansøgning // 
I din ansøgning bedes du svare på spørgsmålet: hvordan vil du gøre FindersKeepers Designmarkeder 
endnu bedre i fremtiden? Ansøgning og CV mailes til CEO Herle Jaarlgaard på 
herle@finderskeepers.dk. Skriv også til Herle, hvis du har spørgsmål.  
 
Vi afholder samtaler løbende indtil vi har fundet den rigtige. Vi glæder os til at høre fra dig! 
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