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Projektkoordinator Möten, Event och Kongress 

Avisita är bokningskonsulter inom logi, möten, kongress och evenemang. Våra kunder är företag, 

organisationer och idrottsförbund i Sverige och Norden där vi arrangerar, projektleder och administrerar 

logi-, mötes- och eventuppdrag. Vi söker nu en erfaren projektkoordinator till vår avdelning för Möten och 

Events.  

Vi söker Dig som… 

 Är en utåtriktad och säljdriven person och drivs av att skapa lönsamma affärer och mäta dina 

framgångar i siffror. 

 Har flera års erfarenhet av att boka och koordinera möten, events och kongresser, både i Sverige och 

utomlands och har jobbat på eventbolag, PCO, bokningsbolag eller liknande. 

 Är skicklig på att planera och organisera ditt arbete och är en god kommunikatör i tal och skrift, både 

på svenska och engelska. 

 Har mycket goda kunskaper i Officepaketet, specifikt Excel. Kunskaper i systemet Trippus är 

meriterande.   

Tjänsten 

Arbetet innefattar allt från försäljning mot befintliga kunder och offertskrivning till detaljplanering och 

fakturering. I rollen som koordinator arbetar du konsultativt mot våra uppdragsgivare. Du ingår i ett 

bokningsteam där var och en ansvarar för ett antal kunder. Du har ett helhetsansvar för dina bokningar för 

att säkerställa att vi tillgodoser kundens behov. 

Då bokningsverksamheten varierar mycket efter säsong, är det tidvis hög arbetsbelastning, vilket kräver att 

du driver och strukturerar ditt arbete noggrant samt är stresstålig. Under lågsäsong assisterar du 

säljavdelningen aktivt med implementering av nya kunder, utveckling och uppföljning av befintliga kunder 

samt besöker anläggningar.  

Vi erbjuder dig en fartfylld och kreativ arbetsmiljö i nya, trivsamma lokaler, med goa kollegor, en stor portion 

humor och intressanta arbetsuppgifter i ett företag som växer och utvecklas positivt. 

Ansökan 

Tjänsten är på 100 %, främst kontorstid, men vid genomföranden jobbar du även ute på plats. 

Månadslön. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Resor i tjänsten ingår. Körkort är ett krav. 

Sänd din ansökan med personligt brev och referenser till Karolina Flink Berndtsson på e-post 

karolina.flink@avisita.com. Märk ansökan ”Möten och Event 2019”. Sista ansökningsdag är 2019-09-30.  

Rekryteringsprocessen pågår löpande under ansökningstiden. Kontakt från rekryteringsföretag eller 

liknande undanbedes. 

 


