
Centerleder til Dybvad Idrætscenter 

Dybvad Idrætscenter søger en engageret, kompetent og serviceminded centerleder. Du vil som 

centerleder få ansvaret for den daglige drift under ansvar over for og i samarbejde med Dybvad 

Idrætscenters bestyrelse. 

Dybvad Idrætscenter benyttes af idrætsudøvere fordelt på lokale idrætsforeninger, skolen med 

klassetrin 4-9. klasse, børnehaven og som nyt brugere af fitnessafdelingen. Dybvad Idrætscenter er 

en selvejende institution og har eksisteret siden 1979. Centeret ledes af en bestyrelse sammensat af 

repræsentanter fra de tilhørende foreninger. Man er påbegyndt en modernisering og 

sammenbygning af bygningerne for at skabe et samlingssted med et bredt udsnit af aktiviteter - 

både sociale, kulturelle og sportslige - for borgere i alle aldre i Dybvad og omegn. 

Primære arbejdsopgaver: 

 Deltagelse i centerets drift  

 Markedsføring af centeret 

 Arbejde aktivt for øget aktivitet i centeret 

 Rengøring af centerets lokaler 

 Tilsynsførende med centerets tekniske installationer og vedligeholdelse. 

 Vedligeholdelse og renholdelse af udenoms arealer. 

 Deltagelse omkring arrangementer i centeret 

 Kontakt med centerets forskellige brugergrupper 

 Ansvarlig for centerets cafeteria med dertilhørende opgaver 

 Ansvarlig for timefordeling af centerets forskellige områder 

 Administration af nøgler og nøglekort til centerets bygninger 

Centerlederen 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 og imødekommende og 

ønsker at præge centerets udvikling i en positiv retning. 

Kvalifikationer og ambitioner: 

 Arbejde selvstændigt og tage initiativ på egen hånd 

 Skabe et idræts og aktivitet center, der sprudler af liv 

 Kendskab til og brænder for foreningslivet 

 Struktureret og et ordensmenneske, der kan lide at gøre rent 

 Har gode kommunikationsevner overfor børn såvel som voksne 

 Er positiv, konstruktiv og kontaktskabende 

Vi tilbyder: 

 En udfordrende og afvekslende arbejdsplads 

 Stor grad af selvbestemmelse i jobbet i samarbejde med centerets bestyrelse 

 Stor fleksibilitet 

I dag danner Dybvad Hallen også ramme for hallens cafeteria. Som en del af en ansættelsesaftale er 

det muligt at forpagte cafeteriet. 

Finder du jobbet interessant, vil vi bede dig sende en skriftlig ansøgning senest 20. maj 2021 til Jens 

Erik Kyed på jebrkyed@gmail.com. Ansøgningerne behandles løbende. Tidspunkt for ansættelse 1. 

august 2021 eller efter aftale. 


