Espe Hallen søger ny halinspektør.
Espe hallen er en selvejende institution beliggende i en mindre by med skole og børnehave,
byens indbyggertal er på omkring de 500, men oplandet til hallen er på ca. 3500 potentielle
brugere.
Hallens brugere består af gymnaster, skytter, håndboldspillere, badmintonspillere, ydermere
er der et motionscenter tilknyttet hallen, som hallen selv driver. Lige ud foran hallen ligger
fodboldklubbens trænings- og kampbaner, og fodboldspillerne bruger hallens faciliteter og er
en del af hallens liv, så alt i alt, en hal med meget liv i mange segmenter.
Hallens bestyrelse består af 8 personer med vidt forskellige kompetencer, men med en fælles
referenceramme, som indeholder ambitioner og ønske om udvikling og nytænkning,
kombineret med ansvarlig økonomisk drift. Vi har i bestyrelsen et stærkt ønske om, at hallen
spiller en endnu mere markant rolle som samlingspunkt for hele vores område, sportsligt,
kulturelt og socialt.
Så den person som vi leder efter har følgende personlige egenskaber:
•
•
•
•
•
•

En salgsorienteret profil med en entreprenør-sjæl.
En profil der har interesse i og vil styrke cafeteria-driften.
Et udadvendt og positivt menneske med evnen til, at se muligheder.
En struktureret og velorganiseret person som er stærk på
planlægning og overblik.
Et menneske med en progressiv, anstændig og behagelig ledelsesstil.
En person der er god til at skabe og vedligeholde relationer, samt
kommunikere med mange forskellige mennesker.

Vi tilbyder en meget fri stilling med mange muligheder for, at præge hallens udvikling, samt
dit eget arbejdsliv. Du vil få det fulde ansvar for den daglige drift, økonomien og
personaleansvaret, men vi forventer, at samarbejdet med hallens brugere foregår i god dialog.

Det ville være en fordel, hvis du er praktisk anlagt, har en god ordenssans en uddannelse som
massør eller fysioterapeut vil være en fordel, men det er ikke det afgørende, det afgørende er
at finde den rette personprofil til stillingen.
Løn og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer og nærmere forhandling.
Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober, dog med fleksibilitet for den rette.
Ansøgningsfristen er d. 15. august og ansøgning med CV plus andet relevant materiale skal
sendes til bestyrelsesformanden Marianne Kyed på mail : lerhoejgaard@mail.dk
Vi afholder ansættelsessamtaler i august måned og skulle der være spørgsmål til stillingen,
kan de rettes til formanden på 2615 5958

