Den selvejende institution Idrætscenter Østermarken søger en proaktiv
centerleder, der med en kommerciel tilgang, kan
videreudvikle centerets sportslige og sociale proﬁl.
Idrætscenter Østermarken indtager en central rolle som
samlingspunkt for foreninger, klubber, virksomheder og borgere i Aars og omegn. Den rolle ønsker vi at fortsætte med, og
udbygge. Du skal som centerleder gå forrest og sætte dit tydelige
præg på udviklingen, i tæt dialog og nært samarbejde med nuværende foreninger og brugere af idrætscenteret samt centerets
ansatte. Samtidig skal du være indstillet på aktivt at opsøge nye
potentielle målgrupper.
Som vores nye centerleder får du det fulde ansvar for centerets
daglige drift, aktivitetsudvikling, økonomi og centerets personale.
Du refererer til den siddende bestyrelse for idrætscenteret, en
bestyrelse som består af lokalt forankrede personer, med forskellig
baggrund og kompetencer der kan støtte op om udviklingen.
Din baggrund for jobbet som centerleder er ikke
afgørende, men vi lægger vægt på erfaring inden for:
•
•
•
•
•

Ledelse (gerne fra et idrætscenter eller lignende institution
med kommunale snitﬂader)
Arbejde med iværksætteri, udvikling og salg
Kendskab til forretningsdrift, økonomi og personaleledelse
Idrætsengagement på tværs af sportsgrene
Networking

Vi vægter personlige træk som:
•
•
•
•
•

En operationel og praktisk tilgang
Evnen til at opbygge sociale forhold til
mennesker i alle aldersgrupper
En initiativrig, dynamisk inspirator som
samtidig formår at holde struktur i arbejdet
En samlende, inkluderende og empatisk tilgang til jobbet
God forståelse for mennesker og gruppers forskelligheder

Der er tale om en fuldtidsstilling, og da vi skal være til stede, når
brugerne er der, skal du i perioder påregne både aften og weekendarbejde. Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du i høj grad
selv er med til at sætte dagsordenen for såvel dig selv, som hele
idrætscenteret.
Idrætscenter Østermarken indeholder pt. to idrætshaller, spejlsal,
springfaciliteter, motionscenter, spinning, café og mødelokaler. Der
er tale om et veldrevet center med en god økonomi og store muligheder for fortsat udvikling. Vi er en lille organisation, hvor ﬂeksibilitet og samarbejde er nødvendigt. Du skal kunne have mange
bolde i luften og du skal være klar til at skifte mellem overordnede,
styringsmæssige opgaver, og være hands-on i små konkrete og
praktiske opgaver efter behov.
Genkender du dig selv i ovenstående og er du bosat, eller villig til at
bosætte dig i Aars, ser vi frem til at modtage dit CV og din ansøgning
med relevante bilag.
Ansøgningsfrist er 15. september 2019
med opstart i jobbet snarest muligt.
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.
Spørgsmål kan rettes til bestyrelsesmedlem
Chris Bay Bindslev på 30 93 54 59 (træffes bedst efter kl. 16.00)
Søg stillingen her:
https://asgaardrecruitment.dk
/stillingsopslag/?hr=show-job
%2F47889%26locale%3Dda_DK
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