
 
 

Engageret udviklingsmedarbejder til Idrætscenter Østermarken Aars 
 

Er dit højeste ønske at blive en del af en hverdag fyldt med energiske unge mennesker og et idrætsmiljø med 

fart på, så er denne stilling lige noget for dig.  

Dine opgaver i samarbejde med den daglige leder: 

• Udvikling af Idrætscenter Østermarken i samarbejde med de daglige brugere 

• Udvikle attraktive tilbud/Events til foreninger, institutioner og borgere i lokalområdet 

• Udvikling af/ansvar for Cafemiljøet 

• Udvikling af/ansvar for markedsføring af Idrætscenter Østermarken 

• Ansvar for løn- og personaleadministration 

• Daglige administrations- og centeropgaver 

Din baggrund for jobbet: 

• Iderig med lyst til udvikling og igangsætning af nye aktiviteter 

• Udadvendt og opsøgende med kendskab til lokalområdet 

• Bosat eller påtænker bosættelse i Aars 

• Du har erfaring med kommunikation og markedsføring på blandt andet de sociale medier 

• God koordinator og teamplayer 

• Du er fleksibel og serviceminded 

• Du er en god kollega, og medbringer en stor portion humor 

Der er tale om en fuldtidsstilling. Du skal i perioder påregne både aften- og weekendarbejde.  

Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Løn forhandles individuelt efter kvalifikationer.  

 

Idrætscenter Østermarken er en selvejende institution der pt. indeholder to idrætshaller, spejlsal, springfa-

ciliteter, motionscenter, spinning, café og mødelokaler. Centret er den centrale ramme omkring indendørs 

idrætsliv i Aars og omegn. Det er et veldrevet center med en god økonomi, og store muligheder for fortsat 

udvikling. Vi er en lille organisation, hvor fleksibilitet og samarbejde er nødvendigt. Du skal kunne have mange 

bolde i luften, og du skal være klar til at skifte mellem overordnede og små konkrete og praktiske opgaver 

efter behov. 

Genkender du dig selv i ovenstående, så ser vi frem til at modtage dit CV og din ansøgning med relevante 

bilag på info@ico-aars.dk.  

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2021 med opstart i jobbet hurtigst muligt. Vi afholder ansættelsessamtaler 

løbende. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til centerleder Brian Østergaard 25 12 78 78 eller via mail på 

info@ico-aars.dk. Stillingsopslag kan også ses på https://www.idraetscenteroestermarken.dk.  
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