
Ørting Hallen søger en ny halinspektør, der vil være med på en rejse 
til at udvikle Ørting Hallen til et moderne idrætscenter, samtidig med 
at understøtte de nuværende succeser. 
Dit erfaringsgrundlag er ikke altafgørende for vores fælles succes. 
Vi fokuserer på det personlige match. Vi skal lykkes sammen!

Din rolle
Du skal sørge for planlægning og dialog angående udlejning af hallen 
med vores tætte samarbejdsklubber (bl.a. ØFUG og Gylling Sport & 
Idræt), men i særdeleshed sikre, at vi fortsat er attraktive for DBU-
stævner, DGI/DIF-kurser og meget mere, og dermed have en fuld 
booket kalender i weekender osv.

Du skal, i sparring med Hallens bestyrelse, være med til at skabe 
synlige resultater og vækst. 
Der er tale om en stilling med et enestående udviklingspotentiale, 
idet du tildeles et stort ansvar, men også en masse fl eksibilitet og 
muligheder for at præge vejen frem.
Du skal generelt stå for den daglige drift og vedligeholdelse af Hallen 
og udendørs-områder, og stille remedier op til de forskellige sports-
grene i hallen.
For at løse de mangeartede opgaver, forventer vi, at du har teknisk 
snilde, så du kan udføre mindre reparationer og serviceopgaver, 
og at Hallen altid fremstår ren og indbydende.

Jobbet indeholder desuden en ikke helt uvæsentlig del i at forpagte 
Hallens Cafeteria (i eget CVR-nummer), som de sidste mange år har 
kørt med et pænt overskud, og hvor udlejning til private fester og 
sammenkomster er taget betragteligt til efter renovering og øget 
fokus. 
Der er i forbindelse med forpagtningen, bl.a. et krav om mini-
mums-åbningstid alle hverdage fra ca. 16:00-22:30 + der hvor man 
tjener pengene, i weekenden når hallen er udlejet.

Din profi l
Du har et godt selvstændigt drive, er udadvendt og proaktiv i mødet 
med Hallens brugere/kunder. 
Du motiveres af at skabe resultater og af at nå dine og fælles mål. Du 
er lyttende, troværdig og er en type, der holder det du lover. Du in-
spirerer og motiverer andre omkring dig og har generelt gode ’men-
neske færdigheder’.

Vi ser gerne, at du kan sætte fl ueben ved fl ere 
eller alle af nedenstående punkter:
• Stærk interesse i Sport & Idræt + generel viden om 
 ”Forenings Danmark”
• Erfaring med cafeteria-drift eller lignende
• Erfaring med rengøring og vedligehold af større arealer
• Vilje til at arbejde mange timer i sæsonen og meget få 
 udenfor sæsonen.
• Ønske om at drive selvstændig virksomhed (Cafeteriet) 
 og kombinerer synergierne med dette.
• At være en lokal drivkraft og omdrejningspunkt
• Max. 45 min. transporttid til Ørting, men meget gerne en 
 fra lokalområdet, eller et ønske om at blive det på sigt.

Ørting Hallen tilbyder
En spændende og udfordrende stilling med en stærk opbakning fra 
lokalområdet, og masser af udviklingsmuligheder. 

Din rejse starter med et ”mentorprogram”, hvor du læres op i, 
hvordan tingene drives i dag og klædes godt på til at stå på egne ben.

Der kan, ved det rigtige match, også eventuelt være mulighed for 
ansættelse af sin bedre halvdel i en stilling som halinspektør-assistent 
på deltid.
Tanken er, at Halbestyrer er på fuldtid og Halinspektør assistent kan 
ansættes på deltid i hallen, for at kunne afl aste lidt på de mange timer 
i perioden og evt. benytte de resterende timer i cafeteriet – således 
der reelt set bliver tale om 2 fuldtidsstillinger.

Næste skridt
Vi ser frem til at høre fra dig, hvis du er motiveret og kan genkende 
dig selv i ovenstående.
Og skriv gerne et par linjer om, hvordan du vil bidrage til 
den ønskede rejse. 

Send venligst motiveret ansøgning og cv til 
Thomas Tikjøb < thomas@tikjoeb.dk > 
Spørgsmål af væsentlig karakter til stillingen rettes til formand, 
Thomas Tikjøb på tlf. 60 111 999.
Samtaler gennemføres løbende med henblik på opstart i løbet af 
foråret.

Ansættelses-start er ikke afgørende, men en løsning skal være på 
plads senest 31. maj 2021

Ørting Hallen er et vigtigt lokalt samlingspunkt
Hallen er et vigtigt samlingspunkt i lokalsamfundet og besøges 
hvert år af mange tusinde mennesker.
Hallens primære formål er at dække og tilgodese behovet for sport, 
idræt og motion i enhver henseende – men benyttes også til kultur-
elle arrangementer, loppemarked og til private fester og sammen-
komster.
Hallen forvaltes af bestyrelsen.
Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af halinspektør og 
eventuelt halinspektør assistent, der samtidig forpagter og bestyrer 
cafeteriet.
Hallen er mere end 40 år gammel, og der er løbende udgifter 
til vedligeholdelse, så hallen altid kan fremstå i acceptabel stand. 
Vi er derfor også afhængige af sponsorindtægter.

Halinspektør


