HF Mors søger ny medarbejder
Er du struktureret med stærke foreningskompetencer? Så er du måske netop den person, vi søger til at
varetage en række administrative og praktiske opgaver i en af de største idrætsforeninger på Mors.
Hvem er vi?
HF Mors er en forening med ca 500 medlemmer og godt 30 hold. Vi har som ambition at have et godt
håndboldtilbud til alle uanset alder, køn og niveau. HF Mors skal være områdets bedste fritidstilbud til børn,
udviklingshandicappede, unge og voksne med et stærkt sammenhold og gode sportslige oplevelser.
Foreningen drives primært af frivillige. De mange frivillige er – og skal fortsat være – en stor del af
drivkraften i foreningen.
Hvad søger vi?
Vi søger dig, der skal have ansvaret for den daglige drift af foreningen, herunder sponsorarbejde og dig der
både formår at have det store overblik, som bl.a tovholder for de frivillige trænere & ledere og som selv kan
tage en opgave som træner i foreningen.
Kompetencer:
Vi ser gerne, at du har:
- Erfaring med foreningsarbejde
- Erfaring med salgsarbejde
- Erfaring som træner
- Netværk i lokalområdet
- Flair for at have mange bolde i luften og at du er en god afslutter
Eksempler på opgaver:
- Salg af sponsorater samt sponsorpleje
- Opdatering & markedsføring via de sociale medier
- Daglig kontaktperson for trænere, ledere, bestyrelse og udvalg
- Tovholder funktion i forbindelse med turnering, indtægtsgivende arrangementer, stævner/skoler osv.
- Planlægning af træningstider o.l.
- Administration af materialer
- Kontaktperson ift. kommunen (halleje, tilskud, børneattester m.m.)
Du skal være positiv, men også kunne ”holde folk i ørene”, så der sikres en optimering af den daglige drift.
Vigtigst af alt er, at du er foreningsmenneske, og forstår at arbejde under de vilkår, der er i en forening, som
drives af frivillige.
Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan for den ”håndboldinteresserede, tilbyde et spændende job med en afvekslende hverdag, hvor du selv
kan være med til at planlægge opgaver og arbejdstid. Vær opmærksom på, at der vil være aften og
weekendarbejde.
Timer og løn efter aftale, stillingen kan evt. deles. Tiltrædelse: Senest 1. august 2021.
Læs mere om HF Mors på www.hfmors.dk eller på foreningens Facebookside. Bestyrelsesformand Jesper
Hyldig, Tlf. 22 79 62 79, kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til stillingen.
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 9. marts på mail: jesper-hyldig@mail.dk
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.

