
 

Centerleder i Lunderskov Hallen 

Visionær og aktiv centerleder søges. 

Da vores nuværende centerleder gennem 17 år ønsker nye udfordringer, søger Lunderskov Hallen 

en ny centerleder.  

Vil du gøre en forskel og har du kompetencerne til at stå i spidsen for driften og videreudviklingen 

af Lunderskov Hallen, så har du nu muligheden. Tilmed vil du sammen med hallens bestyrelse stå i 

spidsen for en spændende rejse, hvor mange nye tiltag skal søsættes, og her vil du få en væsentlig 

indflydelse. Vi har ambitioner om et center, der samler byens borgere omkring idræt, kultur og 

aktiviteter, der gør stedet til ”borgernes mødested”. 

Jobbeskrivelse: 

Vi søger en dedikeret, engageret og synlig centerleder, som skal forestå den daglige drift af hallen 

og multihuset samt forpagtning af hallens cafeteria. Ud over de daglige opgaver i driften er det 

vigtigt, at du har fingeren på pulsen, er opsøgende, imødekommende og ønsker at præge 

udviklingen for hallen og multihuset i en positiv retning. 

Du får mulighed for at være selvstyrende og frihed til at planlægge din egen dag. Der vil, efter 

aftale med bestyrelsen, være mulighed for at skabe din egen succes via drift af cafeteriet samt via 

udlejning og udvikling af aktiviteter i hallen. 

Kan du nikke genkendende til følgende: 

– Er serviceminded og positiv af natur. 

– Har gode kommunikationsevner over for både børn og voksne. 

– Er konstruktiv, udadvendt og kontaktskabende. 

– Er initiativrig, fleksibel og ser muligheder frem for begrænsninger. 

– Er god til at holde mange bolde i luften. 

– Har en økonomisk forståelse i en sådan grad, at du kan styre hallens økonomi efter de lagte 

budgetter. 

– Har indsigt i og forståelse for den frivillige foreningsverden.  

Ansættelse: 

Løn aftales i henhold til erfaringer og kompetencer. 

Centerlederen vil have reference til hallens bestyrelse. 

Søg jobbet: 

Ansøgning og CV sendes til torbensandvej@gmail.com. Ansøgningsfrist er den 7. december 2021, 

og snarest derefter vil der blive afholdt ansættelsessamtaler. Forventet tiltrædelse pr. 1. februar 

2022. 

Yderligere oplysninger: 

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Torben 

Sandvej, mobil 42287515 eller mail torbensandvej@gmail.com.  



Om Lunderskov Hallen: 

Lunderskov Hallen er beliggende i smukke omgivelser i Lunderskov by i den vestlige del af Kolding 

Kommune. Hallen blev indviet i 1972 og gennem tiden er der sket småudvidelser i form af større 

cafeteria, flere depotrum og ekstra omklædningsrum. Hallen er en selvejende institution, som ledes 

af en ulønnet bestyrelse. Ud over den daglige drift af hallen, har hallen endvidere ansvaret for den 

daglige drift af Multihuset, en kommunal bygning umiddelbart ved siden af hallen.  

Hallens brugere omfatter den lokale folkeskole og en bred vifte af idrætsforeninger. I det 

nuværende cafeterieområde findes lokaler til mødeaktivitet og udlejning til private fester og 

sammenkomster. Multihusets brugere omfatter en blanding af idrætsforeninger, folkebibliotek, 

lokalhistorisk arkiv og udlejning af lokaler til private virksomheder. 

Halbestyrelsen og et udvalg under halbestyrelsen har de sidste 8 år arbejdet med visionen om at 

samle hallen og multihuset, og dermed skabe et Multicenter til gavn for alle byens borgere. Af flere 

årsager er ideen om en fysisk samling af bygningerne taget af bordet og i øjeblikket arbejdes der 

med et projekt, der omhandler forbedringer i hallen samt etablering af nyt indgangsparti med 

foyer. 

Et alternativt forslag omhandler et nyt indgangsparti og en tilbygning i form af en multisal. 


