
Vi søger en dygtig eventkoordinator, der kan arbejde selvstændigt, men som også trives med 
at være en del af et hovedkontor for både grossistkæde og flere værkstedskæder. 

Der er tale om en nyoprettet stilling med fokus på afvikling af events/seminarer/produktkendskabsture 
og lignende. Herudover vil der også være øvrige koordineringsopgaver forbundet med stillingen. Du vil 
komme til at arbejde tæt sammen med det øvrige marketingteam på 7 medarbejdere. 

Du kan se frem til
en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk og fremtidsorienteret virksomhed. For den rette, 
er der gode muligheder for faglig og personlig udvikling. au2parts er en del af CAC-koncernen, der er 
kendetegnet ved en række stærke værdier – Troværdighed, agilitet, kvalitet og kundefokus. Vores orga-
nisation er uformel og flad med gode kolleger og et inspirerende arbejdsmiljø. Vi tilbyder gratis fitness, 
tilbud om madordning og særlige personaleaftaler.

Vi glæder os til 
at modtage din ansøgning snarest muligt og senest den 15. december 2018. Ansøgning med vedlagt 
CV, udtalelser m.m. sendes til job@cac.dk mrk. ”Eventkoordinator”. Tiltrædelse hurtigst muligt - men vi 
venter gerne på den rette.

Dine vigtigste opgaver er

•  Planlægning, koordinering og afvikling af 
events/seminarer for op til 5000 delta-
gere. 
Fx. au2parts VIP område til CRAA, CHGP 
samt au2messe. 

•  Planlægge og koordinere produktkend-
skabsture og studieture

•  Udarbejde oplæg til invitationer m.m. i 
samarbejde med vores inhouse grafikere

•  Administration ifm. events og rejser

•  Koordineringsopgaver for Hovedkontor/
Marketing

Vi forventer, at du

•  har min. 3 års erfaring med at afvikle større events

•  selvstændigt kan planlægge, koordinere og afvikle 
større evets/seminarer

•  er i stand til at have mange bolde i luften på samme 
tid, da du bliver en del af en hektisk hverdag

•  udviser stort engagement og tager ejerskab for dine 
opgaver 

•  har uddannelse og/eller erfaring, der modsvarer 
opgaven

•  er indstillet på, at der forekommer weekend- og 
aftenarbejde i forbindelse med afvikling af arrange-
menter

Er du vores nye eventkoordinator?

Se mere om os på www.au2parts.dk

au2parts er en kæde af 43 frie autoreservedelsgrossister, der arbejder tæt sammen om uddannelse, indkøb, 
salg og markedsføring af reservedele fra nogle af Europas førende OE-reservedelsleverandører som f.eks. 
Sachs, Mann+Hummel, Ferodo, Delphi og Beru.  

au2parts er en del af Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN, der har en stærk position på det danske marked 
for internationalt anerkendte autodele. Selskabet er ejet af C.A.C. Fonden, der har til formål at yde støtte til 
danske samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål.


