
Efter 36 års ansættelse i Hobro Idrætscenter, har vor 
nuværende centerchef valgt at gå på pension. 

Vi søger derfor en ny centerchef, der i samarbejde 
med de øvrige ansatte, kan være med til at sikre 
at Hobro Idrætscenter fortsat vil være et veldrevet 
idrætscenter og et kulturelt- og socialt samlingssted. 
Centerchefen vil blive en central � gur i centerets 

udvikling de kommende år, hvor der ligger planer for 
udvidelse af centerets fysiske rammer. 

Vi søger en ny centerchef, der selvstændigt kan lede 
den daglige drift og udvikling af Hobro Idrætscen-
ter og Danhostel Hobro, med fokus på følgende 
hovedområder. 

HOBRO IDRÆTSCENTER
søger ny centerchef

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019, af en 
kandidat som har kendskab til og interesse for at ar-
bejde med hovedområderne. Der vil være mulighed 
for overlap med nuværende centerchef.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Centerchefen indgår 
i centerets normale vagtplan, og der vil derfor 
være både aften- og weekendarbejde. Løn efter 
kvali� kationer.

Hobro Idrætscenter består af 2 tørhaller, der ud over 
idræt også benyttes til møder, fester, koncerter, 
udstillinger m.v. Derudover er der svømmehal, 
skydebane, motionscenter, multisal og mødelokaler. 

I samarbejde med centerets restauratør, arrangeres 
der møder, konferencer og fester. Hobro Idrætscenter 
driver desuden Danhostel Hobro som en integreret 
del af den daglige drift. Den daglige drift håndteres 
af en gennemsnitligt stab på 25 medarbejdere , hvor-
af de 7 er ansat på fuld tid. 

Læs evt. mere om Hobro Idrætscenter på 
http://www.hobroic.dk/

Ansøgning sendes på mail til centerets formand 
Henrik Bøker - formand@hobroic.dk snarest mulig 
og senest 25. juni 2019. Formanden kan desuden 
kontaktes på telefon 2025 8611 såfremt der er 
spørgsmål.
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HOBRO IDRÆTSCENTER
Selvejende institution

Centerchefen vil blive en central � gur i centerets 

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019, af en I samarbejde med centerets restauratør, arrangeres 


