Halbestyrer søges til ØSVN-Hallen.
Vi søger en engageret, struktureret og serviceminded halbestyrer med gode samarbejdsevner til tiltrædelse
1. august 2022
Du vil som halbestyrer få ansvaret for den daglige drift af vores hal og tilhørende faciliteter under ansvar
overfor og i tæt samarbejde med hallens bestyrelse.

Opgaver.
Halbestyreren skal kunne tage selvstændige initiativer. Opgaverne omfatter bl.a. nedenstående og
kompetencer indenfor de nævnte områder vil være kvalificerende:





Gennemføre rengøring af alle arealer i henhold til rengøringsplan.
Have tilsyn med anlæggets daglige drift og varetage almindelig vedligeholdelse.
Holde tæt brugerkontakt og medvirke til at synliggøre og udvikle brugeransvar.
Foretage bookning og servicering ved udlejning til faste aktiviteter, møde, stævner mm.

Den nye halleder skal kunne nikke genkendende til følgende:






Er initiativrig, fleksibel og ser muligheder frem for begrænsninger.
Er serviceminded og synlig
Har en god økonomisk sans og en udpræget sund fornuft
Er positiv, konstruktiv og kontaktskabende
Kan samarbejde med aktivitetsgrupper om udarbejdelse og gennemførelse af projekt er.

Vi tilbyder.
En god og spændende arbejdsplads og et job med et meget selvstændigt, afvekslende og spændende
ansvars- og kompetenceområde.
Vi tilbyder løn- og ansættelsesvilkår i henhold til kvalifikationer. For den rette person vil der være
muligheder for udvikling af nye forretningsområder med bonusindtjening.
Ugetimeantallet vil variere i overensstemmelse med aktivitetsniveauet.

Er du interesseret?
Søg yderligere information på www.osvn-hallen.dk og/eller kontakt Per Hellesø Klitte på 3082 5018 eller på
mail: formand@osvn-hallen.dk

Ansøgning
Send din ansøgning snarest muligt. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende. Ansøgningen sendes til
formand Per Hellesø Klitte sammen med CV og relevante bilag.

ØSVN-Hallen, Starupvej 45, 6040 Egtved er et idrætsanlæg placeret i landsbyklyngen Øster Starup, Ågård og Gravens. ØSVN-Hallen
er bygget i 1984 og der er foretaget løbende forbedringer og tilbygninger. ØSVN-Hallen er en selvejende institution og den
overordnede ledelse varetages af en frivillig bestyrelse på 7 personer
Faciliteterne omfatter idrætshal, fitnessrum samt holdtræningsrum. Vi råder også over café med tilhørende møde- og
køkkenfaciliteter.ØSVN-Hallen har sine primære målgrupper via Øster Starup Skole, foreninger i lokalområdet og via tilbud til den
uorganiserede idræt. ØSVN-Hallen arbejder med en høj grad af brugerstyring og brugeransvar.
ØSVN-Hallens cafe drives som et selvstændigt forretningsområde.

