
                                              
   
FAXE HALLERNE S/I SØGER HALINSPEKTØR                 
 
 
I Faxe Hallerne venter mange engagerede mennesker på dig, som Halinspektør. 
 
 
Vi er otte fastansatte medarbejdere, et korps af afløsere, en gymnastiksal, en sportshal, en svømmehal ,15 
foreninger, et cafeteria, et væld af besøgende og en nærværende bestyrelse.  
 
Vores nye halinspektør skal i tæt samarbejde med medarbejderne, foreningerne, brugerne og bestyrelsen, 
være med til at give alle der kommer i Faxe Hallerne en god oplevelse. 
Vi ønsker, at Faxe Hallerne bliver et naturligt samlingspunkt for, idræts-  og foreningslivet, og forsat udvikler 
kerneopgaven. 
 
Vi ønsker en halinspektør der: 
 

•  kan lede empatisk og tillidsbaseret samt skabe handlerum for medarbejderne 

•  er åben og imødekommende overfor alle der kommer i hallerne 

•  er synlig og tilgængelig 

•  ser dialog som en samarbejdsform 

•  indgår i et konstruktivt samarbejde med bestyrelsen 
 

Vi forventer en halinspektør der: 

• kan sikre en sund og effektiv drift med et bredt blik på hverdagen i Faxe Hallerne 

• indgår i vagtplan 

• har teknisk indsigt og forståelse for ejendomsdrift 

• har indsigt og forståelse for regnskab, administration og økonomistyring 

• kan lede projekter - store som små 
 

Vi tilbyder: 

• et spændende og meget  afvekslende job 

• muligheden for at  sætte præg på den videre udvikling af Faxe Hallerne som samlingspunkt 

• et flot vedligeholdt, tidssvarende, veldrevet og velbesøgt  idræts- og foreningscenter 

• dygtige og engagerede  medarbejdere 

• en sund økonomi gennem flere år 
 

Faxe Hallernes nuværende inspektør gennem mange år, går på pension i foråret 2023 og vi påtænker en 
nogenlunde samtidig ansættelse, af den nye. 
 
Lyder dette som noget for dig, så tøv ikke med at sende os din ansøgning, CV samt relevante dokumenter. 
Vi skal have din ansøgning senest den 15. januar 2023 og du skal sende den til lis@labogforing.dk. 
 
Løn forhandles med relevant faglig organisation 
 
 
Vi forventer at afholde samtaler i uge 5/2023.  
 
 
Ønsker du nærmere oplysning om stillingen er du velkommen til at kontakte formand for Faxe Hallernes 
bestyrelse, Lis Albrechtsen på telefon 51701944 (onsdag-torsdag)  
eller via mail lis@labogforing.dk  
 
  
Faxe Hallerne er en selvejende institution med overenskomst med Faxe Kommune, som derfor en af vores 
nærmeste samarbejdspartnere. 
Faxe Hallerne ledes af en bestyrelse bestående af formand, brugervalgte medlemmer og en repræsentant 
for medarbejderne.  
 
 
Se flere informationer om Faxe Hallerne på vores hjemmesiden https://faxehallerne.dk/ 
Faxe Hallerne S/I, Rådhusvej 6, 4640 Faxe. 
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