
Centerchef til Fyrtårn Tommerup
 
Da vores dygtige og meget vellidte centerchef har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en  
kompetent, kreativ og ambitiøs centerchef, som med et højt energiniveau og positivt samarbejde 
kan være med til at drive og udvikle Fyrtårn Tommerup. 

Dine kvalifikationer
• Du er positiv, konstruktiv og kontaktskabende
• Du er initiativrig og serviceminded og ser muligheder fremfor begrænsninger
• Du har gode salgsegenskaber og evner at se nye forretningsområder indenfor rammerne  
   af vores strategi
• Du har gode kommunikationsevner og erfaring med ledelse af medarbejdere
• Du er motiverende og formår at skabe et godt klima for både medarbejdere og husets daglige  
   brugere
• Du har erfaring med administration og økonomistyring og har flair for IT 
• Du kan og vil tage del i husets mange daglige opgaver, stort som småt
• Din uddannelse og professionelle baggrund er ikke afgørende, men det er en fordel at du har  
    erfaring fra tilsvarende stilling

Vi tilbyder  
• Et team af kompetente, engagerede og positive medarbejdere 
• Et idræts- og kulturcenter med uanede muligheder og stor brugerflade
• En spændende stilling med stor frihed og mulighed for udvikling
• En lønpakke i overensstemmelse med dine kvalifikationer

Med reference til bestyrelsen får du selvstændigt ansvar for driften og samtidig god mulighed for 
sparring og samarbejde med både bestyrelsen og centrets faste brugere. Fyrtårn Tommerup er et 
meget velfungerende center med et højt aktivitetsniveau, ca. 1500 daglige brugere og en fornuftig 
økonomi, og vi sørger for konstant udvikling for at forbedre det samlede tilbud.

Vores valg af centerchef sker ud fra en samlet vurdering af erfaring, personlige kvalifikationer og 
drive. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte nuv. centerchef Søren Tagge eller næstformand i 
bestyrelsen, Jacob Schjern Andersen. Kontaktoplysninger ses på www.fyrtårntommerup.dk, hvor 
du også kan læse mere om vores samlede faciliteter. 

Send din ansøgning til morten@hopballekommunikation.dk senest den 30.11.2016 
Vi forventer at holde samtaler i løbet af uge 49-50. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Fyrtårn Tommerup er et multifunktionelt idræts- og kulturcenter, der året rundt tilbyder  
aktører og brugere i alle aldersgrupper de bedste muligheder for at samles og motiveres 
til at leve et aktivt moderne hverdagsliv med idræt, fysisk aktivitet og velvære i højsædet. 
Fyrtårn Tommerup omfatter to haller, svømmehal, skydelokale, fitnesscenter, bibliotek, 
møde- og overnatningsfaciliteter (bed & breakfast) og café.  
Med sin skønne beliggenhed i skovkanten - og centralt på Fyn tæt ved afkørsel 53 -  
tilbyder centret en helt særlig kombination af og synergi mellem idræt, natur og kultur.


