
Barselsvikariat som udviklingskoordinator til forening i forrygende fremdrift 

Er du innovativ og fuld af gode ideer?  

Har du gode lederegenskaber og samarbejdsevner?   

 Kan du lide en omskiftende arbejdsdag, hvor du skal have en god selvdisciplin?  

Så er her en unik mulighed for at blive en stærk profil i vores forening. 

Purhus IF og Træningshuset søger en stærk person til foreningsudvikling, undervisning, administration og 

fundraising til et barselsvikariat. Du vil, sammen med din kollega, fungere som sparringspartner for de 

forskellige udvalg samt to bestyrelser. Du vil dermed være med til at styrke vores vigtige byggesten og sikre 

os en stadig sund, stabil og innovativ organisation. 

Der vil i jobbet være gode muligheder for selv at forme sin stilling og være innovativ i foreningslivet. Det 

kan bl.a. være ved at arbejde med nye tiltag, som sikrer os, at vi som forening fortsat beskæftiger os med 

det, som rører sig i det omkringliggende samfund og interesserer nuværende medlemmer samt sikre fortsat 

medlemsstigning og fuld aktivitet i begge vores huse. 

Du skal også være med til at fortælle vores gode historie og udbrede kendskabet til vores forening. Det vil 

være via de sociale medier, opdatere hjemmesiden og Conventus, nyhedsbreve, pressemeddelelser. 

Derudover vil du skulle varetage fundraising herunder ansøgning om diverse tilskud til foreningens 

udvikling. Har du erfaring med dette, vil det være en fordel.  

Der vil udover de idrætslige opgaver også være administrative opgaver, såsom koordinering og organisering 

af vores træningsfaciliteter i vores to huse i Asferg og Gassum, som også vil være dine faste arbejdssteder. 

Derudover vil der være faste undervisningstimer med mulighed for at præge undervisningen i den retning, 

du finder interessant.  

Der vil også være samarbejde med vigtige samarbejdspartnere – skoler, daginstitutioner, kommune, DGI, 

DBU mv. 

Vi forestiller os, at du: 

• har foreningsånd  

• kan samarbejde med frivillige og har anerkendelse og empati overfor dem samt alle foreningens 

øvrige medlemmer 

• har en uddannelse inden for sport, idræt eller ledelse og gerne evner inden for coaching/sparring 

• skal være åben og imødekommende, kunne have gennemslagskraft og turde stå ved egne meninger 

• kan arbejde selvstændigt og administrere egen tid men også samtidig være en teamplayer 

• kan arbejde 30 timer/uge, har kørekort til personbil og kan stille egen bil til rådighed 

• er villig til eftermiddags-, aften- og weekendarbejde, da det er en del af jobbet. Til gengæld kan du 

selv tilrettelægge din arbejdstid 

• har erfaring indenfor markedsføring 

• kan undervise i forskellige former for idræt 

• har gåpåmod og er fuld af gode ideer som du evner at stable på benene fra start til slut, så vi sikrer 

god aktvitet i vores huse. 

 



Send din ansøgning hurtigst muligt – dog senest onsdag 15/6-21. Samtaler vil holdes løbende. 

Tiltrædelse start august 2021. 

Ansøgning og CV skal sendes til formand Jens Larsen for idrætsforeningen på mail jgl@dlf.dk. Har du evt. 

spørgsmål, må Jens gerne kontaktes på mobil 40 44 65 16. 

 

Purhus idrætsforening er en flerstrenget forening beliggende i to landsbyer, Asferg og Gassum, i den 

nordlige del af Randers kommune. Foreningen råder over to topmoderne og tidssvarende trænings- og 

kulturfaciliteter, Træningshuset i Asferg samt Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. Begge drivs af 

selvstændige fonde. 

Foreningen har gennem de seneste år været gennem en fantastisk udvikling med igangsættelse af mange 

nye initiativer og med stor medlemstilgang – hele vejen igennem med øje for en sund økonomi. 

Vi har fået etableret en stærk foreningsorganisation med et hav af frivillige kræfter, som under hver 

sportsgren har et udvalg bestående af frivillige som arbejder med at støtte op, udvikle, uddanne og 

optimere hver enkelt idrætsgren. 
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