Udviklingsmedarbejder til Idrætscenter Østermarken
Brænder du for at arbejde med mennesker og vil du gerne være en del af et spændende
idrætsmiljø?
Så er du måske den heldige udviklingsmedarbejder, som bliver en del af et aktivt miljø i
Idrætscenter Østermarken.
Dine opgaver i samarbejde med den daglige leder
 Udvikling af idrætscentret i samarbejde med de daglige brugere
 Igangsætning af attraktive tilbud til foreninger, institutioner og borgere i lokalområdet
 Tovholder på arrangementer/events
 Skabe kontakt til foreninger/virksomheder/institutioner
 Udvikling af cafemiljøet
 Ad hoc adm. opgaver
I Idrætscenter Østermarken sætter vi brugeren i centrum og behandler alle med respekt. Er du
smilende, i godt humør og udadvendt og klar til at yde verdens bedste service overfor vores mange
gæster? Så er det dig, vi er på jagt efter.
Om dig
 Idérig med lyst til udvikling og igangsætning af aktiviteter og center
 Erfaring med forankring af koncepter
 Udadvendt og opsøgende med kendskab til lokalområdet
 Du har erfaring med kommunikation og markedsføring på blandt andet sociale medier
 God koordinator og teamplayer
 Lyst til udfærdigelse af fondsansøgninger
 Du kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 Du er fleksibel og serviceminded
 Du er en god kollega, og kan ”krydre” hverdagen med en god portion humor
Vi kan tilbyde
 Et godt arbejdsmiljø og medbestemmelse i arbejdets tilrettelæggelse
 Højt til loftet, og plads til nye tanker og ideer
 En del af et vinderteam der tænker udvikling året rundt
Der er tale om en fuldtidsstilling og da vi skal være til stede, når brugerne er der, skal du påregne
både aften og weekendarbejde.
Tiltrædelse den 5. august 2019.
Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer.
Ansøgningsfrist: Senest torsdag den 16. maj 2019 på mail info@ico-aars.dk
Idrætscenter Østermarken er en selvejende institution med to idrætshaller, spejlsal,
springfaciliteter, motionscenter, spinning, cafe og mødelokaler. Centret er den centrale ramme om
idrætslivet i Aars og omegn. Det er 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 og små
konkrete og praktiske opgaver efter behov.
Vil du vide mere
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Johnny Wulff Andersen
på tlf. 40834993.
Læs mere om Idrætscenter Østermarken på: www.idraetscenteroestermarken.dk/
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