
 

Verksamhetschef till Sofiero Slott & Slottsträdgård 

Som verksamhetschef på Sofiero möts du av en stimulerande och varierande utmaning. Du leder 

ett mycket attraktivt besöksmål med sitt slott och sin unika park och slottsträdgård, café samt 

restaurang. Sofiero är även en väl etablerad plats för främst konserter och större kulturevenemang 

såsom trädgårdsfest, högtider och ljusevenemang. 

 

Sofiero har tre viktiga strategiska mål kommande år: att göra parken till ett besöksmål och plats för 

evenemang året runt, att ytterligare utveckla parkens attraktionskraft med nya inslag samt att ännu 

tydligare fokusera på barn och unga.  

 

Vi söker en verksamhetschef som kan förädla och vidareutveckla Sofieros starka varumärke som 

attraktivt besöksmål. Du tar helhetsansvar för både det interna och externa arbetet med fokus på att 

stärka varumärket och identifiera nya samarbeten. Med ett modernt och tydligt ledarskap är strävan 

att uppnå engagemang och delaktighet. Samarbetet mellan medarbetare och kollegor är en central del 

i uppdraget liksom att kompetensen i organisationen tillvaratas i arbetet mot att uppnå de 

gemensamma målen. 

 

Verksamhetschef har under säsong ett övergripande personalansvar för ca 30 medarbetare och 

rapporterar till VD för Helsingborg Arena & Scen, Max Granström. 

 

Vi söker dig som har: 

 Erfarenhet från besöks- och/eller turistnäringen där även evenemangsverksamhet är 

meriterande 

 Akademisk utbildning inom för verksamheten relevant område och mångårig erfarenhet av 

ledarskap och utvecklingsarbete 

 Erfarenhet av intäktsfinansierad publik verksamhet 

 Flerårig erfarenhet av verksamhetsledning, inklusive budget- och resultatansvar och insikt 

kring ledarskap för personalgrupp med flera olika kompetensgrupper 

 Erfarenhet av facklig samverkan 

 Kunskap och inblick i investeringsfrågor och fastighetsutveckling är meriterande 

Som person är du kommunikativ, prestigelös och inlyssnande. Som ledare har du hög energi, är 

idérik och innovativ, men kan även skapa strukturer och processer för verksamhetens arbete. Du har 

förmåga att skapa förtroende och engagemang hos dina medarbetare och du brinner för att arbeta 



med ett team som möjliggör att Sofiero Slott & Slottsträdgårds framtid fylls med ytterligare nya 

genuina aktiviteter! 

 

Låter detta som ditt nästa drömjobb? Välkommen med din ansökan! Observera att sista 

ansökningsdatum är den 29 augusti men att urval och intervjuer sker löpande från och med den 9 

augusti. Ansöker gör du här www.searchandselection.se. Bifoga ditt CV och personliga brev. Notera 

att vi ej tar emot ansökningar via mail i och med GDPR. Har du frågor om tjänsten är du välkommen 

att kontakta Ebba Levin på  

ebba.levin@novare.se 

, 0735-23 30 17 eller Ambjörn Ingvaldson på  

ambjorn.ingvaldson@novare.se 

, 0761-62 36 89. 

Sofiero slott och slottsträdgård ingår som en del av Helsingborg Arena & Scen AB; ett av Nordens 

större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår även Helsingborg Arena, Helsingborgs 

symfoniorkester och Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Avdelningen för Produktion (inklusive 

Evenemangsenheten), stadsövergripande projektet H22 samt Helsingborg Convention & Event 

Bureau. 

 


