
 

Vil du stå i spidsen for én af Danmarks største fødevarebegivenheder – Sydhavsøernes 
Frugtfestival? 

Sydhavsøernes Frugtfestival er én af Danmarks største fødevarebegivenheder, som årligt 
besøges af 20.000 – 25.000 frugtinteresserede og købelystne gæster. En stor del af de 
besøgende har det som en fast tradition at besøge Frugtfestivalen. Frugtfestivalen er 
hvert år med til at sætte Lolland-Falster og dermed Sakskøbing på det gastronomiske 
landkort og skabe en vigtig omsætning og omtale både i byens forretninger og hos 
frugtfestivalens udstillere. I 2022 afholdes Frugtfestivalen for 13. gang, som altid den 3. 
weekend i september, hvor den danske frugtsæson er på sit højeste.  

Formanden for og initiativtager til Sydhavsøernes Frugtfestival er den gastronomiske 
iværksætter Claus Meyer. Den lokale forankring og hele den praktiske gennemførelse og 
organisering er skabt og drevet af fru frugtfestival alias Birte Aagaard i Sakskøbing. 
Under Birtes engagement har frugtfestivalen udviklet sig år for år. Efter 12 meget 
velgennemførte frugtfestivaler har Birte ønsket at give ansvaret og arbejdet videre og vi 
søger hermed en lokalt forankret ildsjæl, som vil videreføre Sydhavsøernes Frugtfestival. 

Det vigtigste aktiv for arrangørerne af frugtfestivalen er de mere end 100 engagerede 
frivillige, som år efter år muliggør gennemførelsen af så stort et arrangement. 

Vi søger en person med følgende kvalifikationer: 

Bosiddende på Lolland-Falster.Parat til at træde til, når det behøves 

God til at have mange bolde i luften og have et udpræget organisationstalent 

Kunne få folk til at arbejde sammen med en fast og kærlig hånd 

Høj stresstærskel 

Økonomisk indsigt eller forståelse 

Vis erfaring med at gennemføre lignende projekter 

Gode evner til at kommunikere både med de frivillige, myndigheder presse mv. 

Kunne se udviklingsmuligheder for fremtidens Frugtfestival. 



Arbejdet foregår i samarbejde med en aktiv bestyrelse og en række lokale foreninger, 
bl.a. Sakskøbing Handelsstandsforening. Regnskab og bogføring foretages af registreret 
revisor. 

Arbejdet foregår løbende hen over året med forberedelse, fremskaffelse af den 
nødvendige økonomi, branding og markedsføring mv. Under festivalen står den 
ansvarlige for den praktiske afvikling, koordinering af udstillere, leverandører mv. samt 
kontakt til pressen. 

Frugtfestivalen samarbejder med en række eksterne samarbejdspartnere inden for 
kommunikation, økonomi mv. og her har du også, i samarbejde med bestyrelsen, 
mulighed for at sætte holdet. 

Stillingen er som udgangspunkt ulønnet (lønnet); men dette kan drøftes for den rette 
ansøger, og er i snit baseret på 1 dag pr. uge. Op til og under selve frugtfestivalens langt 
flere timer – hen over året færre timer. 

Udgifter til transport (herunder km-penge), kontorhold, telefon mv. refunderes efter 
gældende takster på området 

Vi håber at du kan begynde arbejdet snarest muligt. Birte Aagaard vil sørge for 
overdragelse hen over året 2022, således at I kører parløb i forbindelse med 
Frugtefestivalen 2022. Birte går endelig fra borde den 31.december 2022 og du er 
således efter en grundig oplæring alene fra og med 1. januar 2023. 

Lyder opgaven interessant så tøv ikke med at kontakte Birte Aagaard på tlf.: 54 70 59 59. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 


