
 

 

Forpagter og Halinspektør til Højbyhallerne 
 

Højby S&G søger en Forpagter- og halinspektør til at forestå driften af halleners 
cafeteria og som kan fungere som halinspektør. Vi er åbne for, at funktionen kan 
varetages af en person eller et par, der med en kommerciel tilgang kan bidrage til den 
fortsatte udvikling af hallens daglige drift og sociale profil. 

Vi har en ambition om, at Højby Hallen fremadrettet skal indtage en endnu mere 
markant rolle som samlingspunkt for foreningens klubber samt hallens øvrige brugere. 

Du skal som Forpagter og Halinspektør gå forrest og sætte dit tydelige præg på 
udviklingen i tæt samarbejde og dialog med Højby S&G bestyrelse, foreninger og 
brugere af hallen. 

Vi søger en engageret person eller et par, som kan trives med skiftende arbejdstider. 
Arbejdsopgaverne er af skiftende karakter, og indeholder en høj- og lavsæson styret af 
hallens aktiviteter gennem kalenderåret. Vi ønsker at ansætte en 
forpagter/halinspektør, som har evne til at planlægge egen arbejdstid. Stillingen 
fordrer sans for struktur, planlægning for at kunne koordinere hallens løbende 
vedligeholdelse, således at der tages højde for hallens og brugernes behov for 
forpagterens/halinspektørens tilstedeværelse.  

Arbejdsopgaver  

Som vores nye forpagter og halinspektør får du det fulde ansvar for: 

• Cafeteria drift, økonomi og personale 
• Tilsyn med hal 2 og multihal herunder koordinering af vedligehold, rengøring og 

optimering af hallens faciliteter med Odense Kommune og håndværkere. 
• Koordinering med Højby S&G, Højby Skole, og Odense Kommune. 



 

Ansøgerprofil: 

Din eller jeres baggrund for jobbet som cafeteriaforpagter og halinspektør er ikke 
afgørende, men vi lægger vægt på kendskab til og erfaring indenfor:   

• Køkkendrift, at du/I er køkkenuddannet eller har erfaring med køkkendrift og kan 
opnå alkoholbevilling Straffeattest indhentes ved ansættelse 

• En vis teknisk snilde. 
• Gode samarbejdsevner   
• Idræts- og fritidsliv, ledelse, eller lignende inden for institution/virksomhed. 
• Da der er tale om fleksible og til tider forskudte arbejdstider, skal du bo i 

nærmeste omegn i forhold til Højby Hallerne.   

Vi tilbyder  

• Et spændende og alsidigt job. 
• Et tæt samarbejde med en engageret bestyrelse, og de mange foreninger. 
• Et alsidigt udbud af sportsaktiviteter, møder og arrangementer. 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår 

• Vi forventer, at du er eller bliver registreret som selvstændig erhvervsdrivende. 
Du vil modtage honorar for tilsyn samt oppebærer indtjening fra driften af 
cafeteria.   

Tiltrædelse: 1. august 2019. 

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
formand for Højby S&G, Jakob Kristensen på tlf. 30 51 21 09. 

Ansøgning med relevante bilag sendes på e-mail til: formand-fu@hojby-sg-fyn.dk  

Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende relevante ansøgere til samtale. 
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