
 
Halinspektør søges. 

Brenderup Aktivitetscenter søger pr. 1. september 2020 (eller snarest derefter) en ny halinspektør, da vores 

nuværende bestyrer er blevet headhunted til et nyt job. Vi søger en engageret, kompetent og 

serviceminded halinspektør med gode samarbejdsevner. Du vil som halinspektør, i samarbejde med hallens 

bestyrelse, få ansvaret for den daglige drift af hallen. Hallens brugere består af ca. 1.500 idrætsudøvere 

fordelt på 3 idrætsforeninger (Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup, Brenderup Motion og Brenderup 

Idrætsforening) og den lokale folkeskole. I perioder vil hallen være ramme om turneringer, sportsaktiviteter 

og andre arrangementer, hvor flere udefra kommende gæster besøger hallen. Du får til opgave at servicere 

hallens brugere, samt ansvaret for rengøring, klargøring og oprydning i hallen. Derudover får du 

ledelsesansvar for et antal timelønnede medarbejdere. 

Da der er fuld knald på begge haller og motion lider af pladsmangel arbejder bestyrelsen og foreningerne 

pt. på at udvikle et projekt for udvidelse af Brenderup Aktivitetscenter med en træningssal og bedre plads 

til motion.  

Halinspektøren har overblik over planlagte og kommende aktiviteter og har lyst til at være med til at 

udvikle nye tiltag. Det er vigtigt, at du har fingeren på pulsen, er opsøgende, imødekommende og ønsker at 

præge centerets udvikling i en positiv retning. 

 

Du kan nikke genkendende til følgende: 

 Er serviceminded  

 Har gode kommunikationsevner overfor børn såvel som voksne 

 Er positiv, konstruktiv, udadvendt og kontakt skabende 

 Er initiativrig, fleksibel og ser muligheder frem for begrænsninger 

 Er god til at holde mange bolde i luften 

 

Du har følgende ambitioner: 

 Fastholde stemningen og det gode fællesskab i Brenderup Aktivitetscenter 

 Være frontfigur i centeret og fortsætte den gode udvikling i hallens cafeteria  

 Skabe arrangementer i samarbejde med foreningerne og halbestyrelsen til glæde for alle 

 

Du får mulighed for: 

 At være herre i eget hus og friheden til at planlægge din egen dag 

 At skabe din egen succes via drift af cafeteriaet 

 At få en lønpakke som dels består af en fast løn dels består af din evne til at skabe succes i 

centerets cafeteria 



 
  

Brenderup Aktivitetscenter er en selvejende institution, som ledes af en ulønnet bestyrelse. 

Ansættelsesudvalget består af 5 personer fordelt på to fra halbestyrelsen og en fra hver af de tre 

foreninger. 

 

Er du interesseret? 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formanden for Brenderup Aktivitets Center, 

Søren Christensen på telefon 99 55 80 03 efter uge 30. 

 

Send din ansøgning! 

Send din ansøgning vedlagt et CV og andre relevante bilag senest fredag den 14. august 2020 til Søren 

Christensen på mail: bestyrelse@brenderupaktivitetscenter.dk   

Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35. 

Hvis du bliver tilbudt jobbet, vil der blive indhentet børne- og straffeattest. 


