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Koordinator til Hærvejen  

Foreningen ”Destination Hærvejen” og Viborg Stift søger en medarbejder til en 
nyoprettet stilling som koordinator for vandre- og cykelruten ”Hærvejen” og 
pilgrimsprojekt i Viborg Stift.  
Tiltrædelse: 1. juli 2016 eller snarest derefter.  
Stillingen er på 37 timer ugentligt og tidsbegrænset til perioden 1. juli 2016 – 30. juni 
2018. Inden projektudløb skal der foreligge en evaluering.  
 
Koordinatorens opgaver 
Stillingens konkrete dele omfatter blandt andet: 

 daglig drift og udvikling af Hærvejens hjemmeside, app og Facebook-side  

 vedligeholdelse og opdatering af den trykte guide om Hærvejen 

 koordinering af samarbejdet mellem kommuner, folkekirken, turistorganisationer og aktører langs 
Hærvejen  

 udvikle, søge midler til og lede nye projekter, der skal gøre Hærvejen til et endnu mere attraktivt 
frilufts-, pilgrims- og turistmål 

 vedligeholde formidling langs ruterne i samarbejde med kommunerne og folkekirken 

 markedsføring og produktudvikling i samarbejde med lokale og regionale turistorganisationer samt 
private aktører 

 at understøtte og videreudvikle oplevelser og events på og langs Hærvejen  

 kontakt til organiserede brugere af Hærvejen som for eksempel pilgrimsforeninger, 
vandreorganisationer, kirker og menighedsråd  

 etablere kontakter til Hærvejens forlængelse i Norge, Sverige og Tyskland 

 inspirere menighedsrådene omkring kommende pilgrimsherberg i og nord for Viborg. 

 opbygge pilgrimsorganisation i Viborg Stift 

 samarbejde med Viborg Domkirke og kirker langs Hærvejen om modtagelse af pilgrimsvandrere 

Vi forventer, at du:  

 er en stærk og selvstændigt arbejdende projektleder 
 kan administrere og styre økonomien i projektet 
 er netværksorienteret, stærk til samarbejde, innovativ og dynamisk  
 har erfaring med projektudvikling og turismeudvikling  
 har erfaring med og er god til formidling  
 har godt kendskab til digitale og mobile platforme 
 har kendskab til Hærvejens natur- og kulturhistorie  
 har godt humør, er åben og parat til at tage fat på en udfordrende opgave 
 har kendskab til folkekirken og pilgrimsbevægelsen 

Om Destination Hærvejen 
Foreningen ”Destination Hærvejen” omfatter ti kommuner i Jylland, som i fællesskab ønsker at udvikle 
vandre- og cykleruten Hærvejen. Yderligere fem kommuner deltager i driften af Hærvejens digitale 
løsninger. 
Hærvejen er en del af det europæiske netværk af kulturruter og den vigtigste vandre- og cykelrute i 
Danmark. Den er allerede nu et stærkt brand, som er udviklet gennem de seneste 20 år.  
Målet med at oprette et fælles sekretariat er at styrke Hærvejens stilling på et voksende marked af vandre- 
og cykelturisme.  
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Organisation og arbejdssted 
Foreningen ”Destination Hærvejen” ledes af en bestyrelse med repræsentanter for 
de ti kommuner og i et samarbejde med Viborg Stift. Den daglige ledelse udgøres af 
en styregruppe på fire personer i samarbejde med koordinatoren. Der er mulighed 
for sparring med stiftsudvalg og andre relevante organisationer. 
Fysisk er din arbejdsplads placeret hos VisitViborg, Tingvej 2A, 8800 Viborg, men der 
må påregnes mødeaktivitet i hele Jylland. 
 
Ansøgning 
Send ansøgning med relevante bilag til: 
info@haervej.dk  
senest tirsdag den 19. april 2016. Ansættelsessamtaler vil foregå mandag den 9. maj i Viborg. 
 
Yderligere oplysninger hos: 
Charlotte Kastbjerg, VisitViborg, tlf. 87 87 88 90 – chka@visitviborg.dk  
Morten Damgaard, VisitVejle, tlf. 76 81 19 30 – modni@vejle.dk 
Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, tlf. 23 33 50 88 - ufwe@rebild.dk  
Bodil Abildgaard, Viborg Stift, Tlf. 86 62 09 11 – bab@km.dk  
 

Læs mere om ”Hærvejen” på www.haervej.dk  

Læs mere om Viborg Stifts prioriteter på www.viborgstift.dk  
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