
Tønder Erhvervsråd arbejder for at nystartede, og små virksomheder får styrket 
deres forretning gennem SMALLbusiness Tønder. I den forbindelse søger vi en 
ekstern konsulent til varetagelse af opgaver i SMALLbusiness Tønder.

SMALLbusiness er en samlet indsats, som styrker iværksættere og mindre virksomheder 
med ambitioner og potentiale for mere forretning (”business”). SMALLbusiness er en 
katalysator som i samspil med virksomheden, og vores lokale samarbejdspartnere 
skaber forretningsudvikling. 

Det er vigtigt for Tønder Erhvervsråd, at opgaven med at vejlede bliver tilbudt alle 
potentielle og nystartede virksomheder i Tønder Kommune.

SMALLbusiness arbejder for et stærkt fællesskab og fastholdelse af vores lokale virksom-
heder i Tønder området. Tønder området er ikke begunstiget af stor tilflytning af virk-
somheder pga. infrastruktur, videns institutioner eller andre særlige forhold. Historisk har 
de nyetablerede virksomheder en lav jobskabelse – eller en enkelt ansat også efter flere 
års eksistens. Der skal altså en fokuseret indsats til for at spotte og udvikle fremtidens 
”gazeller” i Tønder området. 

Der er ca. 200 reale nystartede virksomheder årligt. Der er ca. 1000 virksomheder 
(Byerhverv) med én eller meget få ansatte (optil 6 ansatte) i Tønder Kommune. Derudo-
ver er der en underskov af ca. 1800 virksomheder uden ansatte. Disse betragtes alle 
som en del af SMALLbusiness´ målgruppe.

Eksempler på opgaver der skal varetages, er telefonisk kontakt til nyetablerede virksom-
heder og 1:1-vejledingsmøder (afklaring/sparring) med potentielle og etablerede virk-
somheder i målgruppen.

Den nuværende ansvarlige medarbejder i Tønder Erhvervsråd vil i en afstemt periode 
understøtte dig for at sikre en god overlevering og indføring af de nye initiativer i Tønder 
Erhvervsråd.

Interesseret?
Vi søger en selvstændig erhvervsdrivende, der vil påtage sig opgaven som en del af sin 
portefølje af arbejdsopgaver. Vi er parate til at bakke op om, at du springer ud som 
selvstændig erhvervsdrivende (iværksætter), og vi dermed er med til at understøtte din 
virksomhed. Men du må også godt være i gang og have drevet konsulentvirksomhed i 
flere år. Det vil selvfølgelig være godt, hvis du er bosiddende og har kendskab til områ-
dets virksomheder, men det er ikke afgørende.

Når vi har fået kontakt til egnede kandidater, vil vi invitere til en dialog om opgaverne, 
forventninger til samarbejdet, og den betaling der naturligvis følger med.

Tønder Erhvervsråd søger 
ekstern konsulent  

Peter Engel-Andreasen på 
tlf. 24 83 63 13, 
hvis du har spørgsmål. Du skal 
ikke vente, hvis du er inter-
esseret. Vi indgår en kontrakt, 
så snart den rigtige konsulent 
har vist sig. 

https://tondererhvervsraad.dk/

Tønder erhvervsråd er en erh-
vervsforening, der arbejder for 
og med virksomhederne i Tønder 
området. Tønder Erhvervsråd 
blev stiftet i år 2013. Hvert år 
laver vi en kontrakt med Tønder 
Kommune om at varetage den 
lokale erhvervsfremme. Vores 
formål er at skabe vækst og 
udvikling hos virksomhederne i 
Tønder området.

Hvem er vi? Kontakt erhvervsdirektør


