Sport & Event Park Esbjerg søger en Eventkoordinator
Grundet omstruktureringer, og afviklingen af større arrangementer som EM i OCR i 2018 og VM i dart i
2021, søger Sport & Event Park Esbjerg en idérig og selvkørende Eventkoordinator, som kan styre et projekt
fra idé til afvikling. Der er tale om en fast stilling på 37 timer, og stillingen er en god balance mellem
idéudvikling og afvikling af alt fra små til store events og aktiviteter.
Som Eventkoordinator vil du indgå i Sport & Event Park Esbjergs Event- og Aktivitetsafdeling, hvor du i
samarbejde med afdelingens øvrige medarbejder vil stå for større og mindre events og aktiviteter. Som en
del af Event- og Aktivitetsafdelingen vil du blive en del af et energisk team med både unge og mere erfarne
folk, som arbejder tæt sammen om at løse opgaverne i afdelingen.
Hvem er du?
Vi stiller ikke de store krav til din uddannelsesmæssige baggrund, men forventer du er en selvkørende
person, som kan sætte dig for bordenden, og styre vore events og aktiviteter godt i mål. Du er en idérig
person, som selv kan komme på den gode idé, og sørge for denne bliver ført ud i livet. Vi ser gerne, at du
har erfaringer indenfor området, enten gennem et tidligere job, en forening eller lignende, hvor du har
bevist, at du kan få tingene til at ske. Da vore events og aktiviteter ofte afvikles uden for normal arbejdstid,
forventer vi, at du er fleksibel i forhold til arbejdssted og arbejdstid.
Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsområder vil være idégenerering, planlægning og afvikling af både idrætslige og
kulturelle events og aktiviteter. Udover selv at stå i spidsen for en række events og aktiviteter vil du også
indgå som arbejdskraft, når vores øvrige events og aktiviteter afvikles. Derudover vil du også indgå i et
team, som i fællesskab understøtter afviklingen af elitehåndboldkampe i Blue Water Dokken. I dagligdagen
vil du have base på vores kontor i Idrættens Hus og Svømmestadion Danmark, hvor du udover nævnte
opgaver også vil tage imod kunder, passe telefonen og hjælpe til med afdelingens øvrige opgaver.
Hvem er vi?
Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution, som driver faciliteter for Esbjerg Kommune. Vi
driver Guldager Idrætscenter, Bramming Kultur- & Fritidscenter, Veldtofte Idrætspark, Svømmestadion
Danmark, Esbjerg Spa & Wellness og idrætsfaciliteterne på Gl. Vardevej.
Du kan læse mere her: www.sepe.dk.
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Event- & Aktivitetschef Jacob D. Haag på mail
jh@sepe.dk eller tlf. 27 21 65 77.
Er du interesseret, så send en ansøgning samt relevante bilag til hr@sepe.dk.
Tiltrædelsen er hurtigst muligt, og der vil løbende blive kaldt ind til samtaler.

