
Aktivitetsmedarbejder 
 
  
Brænder du for at samarbejde med mange forskellige mennesker? Er du rigtig god til at støtte de frivillige i at 
udvikle nye idrætsaktiviteter? Elsker du at arrangere, koordinere og få andre menneskers fulde potentiale i 
spil? Så er du måske vores nye kollega! 
  
I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes breddeidrætsprojekt, er vi 4 idrætshaller som søger en fælles 
engageret aktivitetsmedarbejder. Du vil få arbejdssted i en af hallerne, men en stor del af arbejdet vil foregå 
på skift i de 4 haller og kræver derfor at du også er mobil. Stillingen er en midlertidig stilling i 6 måneder, 20 
timer om ugen, men med mulighed for udvidelse og forlængelse såfremt projektet bliver en succes. 
  
Opgaven er at udvikle og igangsætte nye attraktive aktivitetstilbud på idrætsområdet, samt være med til at 
udvikle markedsføring for disse, specielt på de elektroniske medier. Du vil også i et vist omfang skulle 
samarbejde med de eksisterende idrætsforeninger. 
  
Om dig: 

 

 Du har eller er i gang med en idrætslig uddannelse 

 Du har erfaring med at arbejde med frivillige 

 Du er positiv og ser forandringer som en udfordring 

 Du tager initiativ og ønsker at være med til at udvikle hallerne til fremtidens krav 

 Du er god til at koordinere, bevare overblikket og skabe sammenhæng på tværs 

 Du trives med at arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med mange forskellige personer og 

interessegrupper. 

 Du elsker at have mange bolde i luften og trives med, at hver dag byder på uforudsete opgaver 

 Du er indstillet på at en del af arbejdstiden ligger om aftenen/weekend hvor aktiviteterne foregår 
  
Vi tilbyder: 

 En afvekslende hverdag med mange udfordringer og muligheder for at tegne en spændende udvikling på 

området. 

 Et givende job, hvor du får lov til at iværksætte lige det der giver allermest mening for hallernes brugere samt 

de eksisterende idrætsforeninger. 
  
De 4 haller er, Assens Hallen, Hadsund Hallerne, Als Hallen og Øster Hurup Multihus & idrætshal. 

Såfremt du ønsker yderligere info er du velkommen til at kontakte Halinspektør Søren Hjelm Hansen tlf 
40308761 eller bestyrelsesformand Jørgen Kaare Jensen tlf.: 40703885 

  
Løn og ansættelse efter forhandling. 

Starttidspunkt: 1. november 2014. 
  
Ansøgningsfrist: den 17. oktober 2014.  

Samtaler forventes afholdt i uge 43. 
Ansøgningen mærkes ”Aktivitetsmedarbejder” og fremsendes til  

Halinspektør Søren Hjelm Hansen 

Hadsund hallerne 

Stadionvej 25 
9560 Hadsund eller på email til jkj@sol77.dk 

 
Mariagerfjord kommunes breddeidræts projekt er støttet af Kulturministeriet og Nordea fonden 

 


