
Firmaidræt Hillerød leder efter dig, 
der er hjemmevant i idrætsverdenen. 
Dig, der kan motiveres af at styrke 
Firmaidræt Hillerød både internt og 
eksternt. Dig, der både kan udvikle, 
afholde og fortælle om vores idræts- 
og motionsaktiviteter og events.  Vi 
leder efter dig, der er klar til at spille 
en vigtig rolle på vores hold.  

Du skal blandt andet
• Være ansvarlig for at udvikle og ud-

byde idræts- og motionsaktiviteter i 
samarbejde med vores udvalg.

• Stå for udvikling og gennemførelse 
af foreningens udbudte og fremtidige 
events – eksempelvis Xtreme Mande-
hørm, Bike & Run Stafetten og Ladies 
Mud Race.

• Være vores lokale koordinator og 
samarbejdspartner til hovedforbun-
det, Dansk Firmaidrætsforbund.

• Stå for markedsføring af Firmaidræt 
Hillerød og vores tilbud. Herunder 
have ansvar for vores digitale til-
stedeværelse og arbejde på samar-
bejdsaftaler med arbejdspladser og 
sponsorer.

• Have ansvar for at rekruttere og ud-
vikle instruktører – og evt. fungere 
som instruktørafløser.

• Være ansvarlige for salg af vores 
tilbud til forskellige målgrupper.

Læs stillingsbetegnelsen på 
www.firmaidræt-hillerød.dk

Arbejdssted 
Firmaidrættens Hus, 
Milnersvej 35D, 3400 Hillerød.
 
Arbejdstid
Arbejdstid: Som udgangspunkt 20 
timer ugentlig (flekstid).

Praktisk
Der er mulighed for en højere fast ar-
bejdstid, hvis aktivitetsniveauet stiger. 
Stillingen kan evt. suppleres med 
instruktørvirksomhed på foreningens 
udbudte holdaktiviteter.
Du skal have bil til rådighed.

Ansættelse og løn
Ansættelse senest 1/3 – 2018. Løn efter 
kvalifikationer – aftales nærmere.

Ansøgningsfrist
Send os dit CV og din motiverede an-
søgning, hvor du fortæller, hvorfor du 
skal være vores nye sportschef.
 
Sendes til formand, Peder Bisgaard: 
bis@firmaidraet.dk senest fredag den 
8. december 2017. Skriv i emnefeltet: 
”Ansøgning – sportschef”.
Ansættelsessamtaler forventes at 
foregå i uge 50.

www.firmaidræt-hillerød.dk

Sportschef 
til Firmaidræt Hillerød

Vær med til at udvikle aktiviteter og 
events. Styrk vores udvalg. Smit os 
med idérigdom, energi og godt humør. 
Bliv sportschef i Firmaidræt Hillerød!
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