Halinspektør søges til Skovbohallerne
Vi søger en engageret, struktureret og serviceminded halinspektør med gode samarbejdsevner til
tiltrædelse snarest muligt.
Du vil som halinspektør få ansvaret for den daglige drift af vores haller og ledelsesansvar for
medarbejderne under ansvar over for og i samarbejde med Skovbohallernes bestyrelse.

Skovbohallerne
Skovbohallerne er en selvejende institution, der ejer og driver idrætshallerne i Ejby, Bjæverskov og
Borup i Køge Kommune. Skovbohallerne ledes af en bestyrelse, som er sammensat af
repræsentanter fra de lokale idrætsforeninger.
Vores brugere består af idrætsudøvere fordelt på en række foreninger samt skoler beliggende i
lokalområderne. Hertil kommer i mindre omfang udlejning af lokaler til øvrige formål.
Skovbohallerne råder over 4 idrætshaller i fuld størrelse, en mindre hal og en multihal, der sammen
med øvrige lokaler i dagtimerne er lejet ud til en børneinstitution. På alle 3 lokationer er der
velfungerende fitnesscentre.
Foruden halinspektøren er der 6 hel- eller deltidsansatte medarbejdere.

Opgaver
Du får til opgave at forestå den daglige drift af vores haller og ledelsesansvar for medarbejderne
under ansvar over for og i samarbejde med Skovbohallernes bestyrelse.
Herunder indgår ansvaret for, at hallerne altid fremstår klar- og rengjorte såvel indvendigt som
udvendigt, servicering af hallens brugere, ledelse af medarbejderne og i samarbejde med
Skovbohallernes kasserer det regnskabs- og budgetmæssige ansvar for Skovbohallerne. I det
omfang tiden levner mulighed for det, forventes du at indgå i den daglige drift og
vagtplanlægningen sammen med det øvrige personale.
Vi forventer, at vores kommende halinspektør har overblikket over planlagte og kommende
aktiviteter og selvstændigt kan komme med initiativer til nye tiltag. Det er vigtigt, at du har fingeren
på pulsen, er opsøgende, imødekommende, struktureret og ønsker at præge Skovbohallernes
udvikling i en positiv retning.
Du har kørekort og egen bil, kan udtrykke dig klart i skrift og tale samt behersker almindelige ITværktøjer.

Skovbohallernes nye halinspektør skal kunne nikke genkendende til følgende:
•
•
•

Er struktureret og et ordensmenneske
Er serviceminded og synlig
Har gode kommunikationsevner over for børn såvel som voksne

•
•
•
•
•
•
•

Har en god økonomisk sans og en udpræget sund fornuft
Er positiv, konstruktiv og kontaktskabende
Er initiativrig, fleksibel og ser muligheder frem for begrænsninger
Har styr på kommandoveje
Er god til at holde mange bolde i luften
Kan udarbejde strukturerede indstillinger til bestyrelsen
Kan eksekvere trufne beslutninger

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.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Skovbohallernes formand Søren
Jensen på telefon 40429436 eller mail formand@skovbohallerne.dk

Send din ansøgning!
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 12. maj 2021. Ansøgningen sendes til formand Søren
Jensen sammen med CV og andre relevante bilag.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Hvis du bliver tilbudt jobbet, vil du blive bedt om at indlevere børneattest og straffeattest.

