Fonden for Skagen Stadion søger ny stadioninspektør.
Da vores nuværende inspektør har fået nyt job, søger vi hans afløser.
Er dine hænder skruet rigtigt på, har du interesse for at få græsset til at gro – både i almindelig og i
overført forstand - og har du et ønske om at blive en del af noget større og gøre noget godt for Skagens
børn og unge, så er jobbet her måske noget for dig.
Skagen Stadion er et naturligt samlingssted for byens fodboldglade børn, unge og voksne, og hver dag i
ugen summer stedet af aktivitet, faciliteret af dygtige trænere, ledere og vores mange frivillige – et
fællesskab du vil blive en naturlig del af.

Jobbet vi kan tilbyde, indebærer følgende:







Varetagelse af den daglige drift af stadion, herunder pleje og vedligeholdelse af baner, bygninger,
anlæg og maskinpark
Opsyn med og renholdelse af indre og ydre arealer, herunder grønne områder og parkeringsarealer
Klargøre baner og klubhus forud for træninger og kampe
Medvirken til og medansvar for at forskellige stævner og andre arrangementer på Skagen Stadion
gennemføres så hensigtsmæssigt som muligt
Ansvar for den økonomiske drift af Skagen Stadion, med reference til bestyrelsen
Aktivt medvirke til at udvikle Skagen Stadion som byens primære udendørs fritidstilbud

Vi tilbyder en spændende fuldtidsstilling med stor indflydelse på egen dagligdag, og hvor der også vil være
god mulighed for at være med til at udvikle et godt fritidstilbud i Skagen.
Løn og pension iht. overenskomst med 3F.
Tiltrædelse efter aftale, men gerne i løbet af februar.

Den profil, vi søger, skal gerne have:






Erfaring med pleje og vedligehold af grønne områder samt vedligehold af bygninger
Økonomisk indsigt og gerne erfaring med administrative opgaver
Selvstændighed og fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse
Erfaring med børn og unge
Et åbent og imødekommende sind og lyst til at møde alle med et smil

Hvis DU mener, at stillingen kunne være noget for dig, hører vi gerne fra dig.
Ansøgningsfrist 24. januar 2022, kl. 12.00. Ansøgningen sendes til kontakt@skagenstadion.dk
Samtaler forventes at finde sted umiddelbart herefter.
For yderligere information om stillingen kontakt Jens Sømand Larsen 42804801

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Den selvejende institution Skagen Stadion

