Sport & Event Park Esbjerg søger en teamleder til ishallerne
Vi har i Sport & Event Park Esbjerg mange brugere på vores anlæg, og vi lægger vægt på høj service og kvalitet, og
det skal du som teamleder i ishallerne være med til at sørge for.
Som teamleder i ishallerne, vil du indgå i et team af både unge og mere erfarne folk, som arbejder tæt sammen om
at løse de opgaver, der er i afdelingen. Udover dine opgaver som teamleder vil du også skulle fungere som
stedfortræder for idrætsinspektør Rene Andresen.
Arbejdsopgaver







Personaleledelse
Kontakt til brugerne i ishallerne
Sikre en høj standard for kundernes oplevelser
Vagter i ishallerne
Opbygning og drift af skøjtebanen på Torvet
Involvering i afvikling af kampe, stævner og aktiviteter på is

Det er en fuldtidsstilling, og der vil være aften og weekendarbejde.
Hvem er du?
Vi stiller ikke formelle krav i forhold til uddannelse, men det er en fordel, hvis du har teknisk indsigt eller en
håndværksmæssig baggrund, og vi forventer, at du har kørekort.
Den person vi søger er:
 Dynamisk – være med til at sikre samarbejde i hele organisationen, være engageret og kreativ
 Professionel – være med til at skabe forandringer, være faglig og ledelsesmæssigt kompetent
 Positiv – kunne motivere andre og være med til at sikre godt humør i organisationen
 Troværdig – være loyal overfor andre, vise tillid til andre og have en positiv fremtoning
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 idrætschef Trine Kvarning på mail: tk@sepe.dk
Ansøgning
Er du interesseret, så send en ansøgning samt relevante bilag til hr@sepe.dk
Tiltrædelse er 3. december 2018.

