Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

ER DU VORES NYE INSPEKTØR I IDRÆTSCENTER NYBORG?
BESTIL
PDF/UA

I Idrætscenter Nyborg står vi og mangler en kompetent, engageret og serviceminded inspektør pr. 1. oktober 2022, eller hurtigst muligt derefter.
Som inspektør i Idrætscenter Nyborg vil du få et job, hvor det bliver muligt at sætte dit eget
præg på hverdagen.
Dine primære opgaver vil være at servicere centerets gæster, samt have ansvaret for rengøring,
klargøring og oprydning inde som ude i samarbejde med øvrigt personale.
Inspektøren 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 faciliteternes udvikling i en positiv retning.
Vi forestiller os at:
• Du er positiv og ekstrovert
• Har en håndværksmæssig baggrund
• Har interesse og flair for IT
• Kan tale med alle, både børn og voksne
• Bor i området omkring Nyborg

• Er åben og lyttende i forhold til hallens gæster
• Har stor interesse i idræt og kendskab til foreningsmiljøet
• Kan planlægge dagligdagen effektivt, for både dig og
personalet

Du referer til centerlederen, men får en selvstændig hverdag med et stort ansvar.
Du vil indgå i en ledergruppe i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, hvor det overordnede mål er at
skabe de bedste rammer for vores gæster i alle vores anlæg. Du skal derfor være indstillet på,
og dygtig til, at samarbejde på tværs af afdelinger.
Der er udarbejdet en ny strategi for Nyborg Idræts- & Fritidscenter, hvor de overordnede mål er:
• Danmarks Idrætscentrum
• Kreative mødesteder
• Effektiv drift
Du vil som inspektør skulle indgå aktivt i udførelse af ovenstående punkter i tæt samarbejde med
personale og øvrig ledelse.
Du vil ligeledes skulle indgå i en gældende vagtplan sammen med øvrigt personale. Der vil derfor
kunne forventes weekendarbejde, både i forbindelse med vagtplan samt ved arrangementer.
Vi kan tilbyde:
• Et selvstændigt og yderst spændende job hvor hverdagen aldrig er ens.
• Gode arbejdskollegaer.
• Mulighed for at præge din egen hverdag.
• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale mellem HI og KL.
Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
centerleder Keld Arentoft på telefon 40100925.
Send din ansøgning
Send din ansøgning vedlagt et CV og andre relevante bilag senest 17. august til
Centerleder Keld Arentoft på mail: keld@ni-f.dk.
Ansøgningen mærkes ”ansøgning inspektør” i emnefeltet.
Hvis du bliver tilbudt jobbet, vil der blive indhentet børne- og straffeattest.
Nyborghallerne er sammen med Idrætscenter Nyborg, Skovparkhallen og Svømme- og Badeland
alle en del af Nyborg Idræts- & Fritidscenter. Se mere på www.ni-f.dk
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