
Udviklingsorienteret halinspektør til Birkerød Idrætscenter 
 
 
Om jobbet 
 
Brugerne på Birkerød Idrætscenter skal dagligt opleve, at idrætscentret er et spændende og 
inspirerende sted at besøge. 
 
Vi søger en halinspektør som har fokus på mangfoldigheden af brugerne, er 
udviklingsorienteret og som kan bringe Birkerød Idrætscenter videre midt i en 
udviklingsproces. 
 
Birkerød Idrætscenter omfatter en multihal med 2 haller, et stort fitnesscenter, café, 2 sale til 
aktiviteter, mødefaciliteter, foreningsfaciliteter, svømmehal med to 25 meters bassiner, 
varmtvandsbassin, 7 udendørs fodboldbaner og et skateranlæg. Svømmehallen har sin egen 
leder, med hvem du vil få et tæt samarbejde. 
 
I jobbet indgår også driftsansvar for Søndervangshallen, Birkerød Badmintonhal og 
Sjælsøhallen.   
 
Birkerød Idrætscenter er en del af kommunens samlede idrætsanlæg, hvor du vil indgå i 
Idrætsområdets ledergruppe som én af 5 ledere. 
 
Du får ansvaret for personaleledelse (5 medarbejdere) og bemandingsplaner for 
idrætscentrets medarbejdere, ligesom du er koordineringsansvarlig og opsamlende for 
udlejning/udlån af anlæggets faciliteter, herunder arrangementer og events. Du har også 
ansvar for idrætscentrets brugerråd og dets mødeafvikling. 
 
Bygningernes vedligeholdelse er dit ansvar i samarbejde med Ruderdal Ejendomme. Du har 
også ansvar for idrætscentrets budget og regnskab, herunder indkøb. 
 
Din profil 
 
Du er lederen som evner at samarbejde med medarbejdere, idrætsudøvere, foreninger og 
øvrige brugere på et idrætscenter. 
 
Du har fokus på at skabe udvikling og har et skarpt øje for kundetilfredshed. Du kan skabe 
og igangsætte aktiviteter, og sikre god dialog og udvikling i samarbejde med foreninger og 
øvrige brugere. 
 
Du har lyst og evne til nytænkning og udvikling. Du tager ansvaret på dig og bringer dette 
med ind i idrætsområdets ledergruppe, hvor i sammen bidrager til at udvikle det samlede 
idrætsområde. 
 
Du har indsigt og erfaring med administrative rutiner, herunder regnskab, budgetlægning og 
indkøb. 
 
Du har overblik og gennemslagskraft, og er initiativtager til udviklende brugerdialog og 
brugerrådsmøder. 
 
Din baggrund for jobbet som halinspektør er ikke afgørende, men vi har vægt og fokus på : 
 



• Lederuddannelse på diplom niveau vil være et plus, men ikke noget krav. Det 
forventes dog, at du gennemgår fortsat uddannelse. 

• Vi forventer at du har ledelseserfaring - ikke nødvendigvis fra et idrætsanlæg, men 
gerne med fokus på den gode oplevelse. 

• Erfaring med forretningsdrift, økonomi og personaleledelse 
 
Derfor skal du vælge os 
 
Vi tilbyder et spændende og udviklende lederjob på en arbejdsplads i udvikling, og med 
fokus på medarbejdernes trivsel og kompetencer. 
 
Du skal vælge os, hvis du ønsker at tage ansvar midt i en spændende udvikling og 
omdannelsesproces. 
 
Du kommer til at stå i spidsen for en gruppe fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, 
der ønsker at medvirke til udvikling af Birkerød Idrætscenter, til gavn og glæde for 
nuværende og nye brugere. 
 
Du vil få gode personlige og faglige udviklingsmuligheder og vil indgå i det kommunale 
mellemlederforum. 
 
Ansættelsesvilkår 
 
Stillingen refererer til Idrætschefen og ønskes besat fra 1. december 2017 eller snarest 
derefter. 
 
Løn efter gældende overenskomst. 
 
Om os 
 
Birkerød Idrætscenter, som er det nyeste af idrætsanlæggene I Rudersdal Kommune, 
åbnede dørene d. 1. februar 2008. Centret er tegnet af den danske akitektvirksomhed 
Schmidt Hammer og Lassen. 
 
Ansøgning, samtale og kontakt 
 
 
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Idrætschef Claus Madsen 
clma@rudersdal.dk 
Tlf.: 72 68 56 84 
 
Ansøgningsfrist: 
15. oktober 2017 
 
Ansættelsessamtalerne afholdes henholdsvis uge 43 og 44 . 
 
Du kan også se dig omkring på vores hjemmeside http://idraet.rudersdal.dk 
 
Du søger jobbet ved at klikke på linket:  
https://www.rudersdal.dk/job?hr=show-job%2F21117%26locale%3Dda_DK 
 

http://idraet.rudersdal.dk/
https://www.rudersdal.dk/job?hr=show-job%2F21117%26locale%3Dda_DK


 
 
 


