Aalborg Klatreklub
søger administrativ og
praktisk medarbejder
Stillingen
Vi søger en medarbejder, der kan hjælpe klubbens bestyrelse og klubbens frivillige med de
praktiske og administrative opgaver, der knytter sig til den daglige drift – i daglig tale kaldet
“Klubvært”.
Stillingen er på 37 timer om ugen.

Stillingens indhold
Stillingen vil være fordelt på administrativt arbejde, praktiske opgaver i klubben samt muligheden
for at du selv kan være med til at sætte dit præg på opgaverne alt efter dine kompetencer. Dog skal
sidstnævnte være i overensstemmelse med klubbens ånd og visioner – især i forhold til at vise nye
medlemmer til rette og invitere dem ind i Aalborg klatreklubs sociale liv.
Administrative opgaver:
• Administration af nøglesystem
• Opslag og registrering i Klubmodul (vores IT system)
• Opdatering af klubbens kalender
• Besvarelse af klubbens infomail
• Sekretæropgaver for diverse udvalg
• Samarbejde med klubbens kasserer
• Administration af klubtrøjer
• Kontortid/træffetid
Praktiske opgaver:
• Diverse indkøb til den daglige drift
• Vedligeholdelsesopgaver af faciliteter/maskiner
• Planlægning og indkøb til arbejdsdage
• Kontakt til og tilsyn med rengøringen
• Andet forefaldende arbejde
Den sidste del af jobbet afhænger af dine kompetencer og kan fx indeholde:

• Rutebygning
• Undervisning af hold
• Træning af hold
• Fondsansøgninger
• PR for klubben
• Andet du kan tilbyde klubben, og som du brænder for.
Denne del skal dog indeholde tæt kontakt til klubbens medlemmer.

Aalborg Klatreklub tilbyder dig et arbejde hvor:
•
•
•
•
•

du langt hen ad vejen selv kan planlægge din arbejdstid
du selv kan påvirke indholdet i dit arbejde
du dagligt kommer til at omgås klatreglade og passionerede medlemmer
du kommer til at arbejde sammen med klubbens bestyrelse og frivillige
du får mulighed for personlig og faglig udvikling gennem efteruddannelse og kurser

Løn og ansættelse
Ansættelsen finder sted ved Dansk Klatreforbund og med Aalborg Klatreklubs bestyrelse som
daglig ledelse.
Timelønnen er fast 156 kr./time + ferietillæg og pension, men øvrige ansættelsesvilkår forhandles
individuelt.
Arbejde i aftentimer og i weekends vil forekomme, men det tilstræbes at 30 timer ugentligt ligger
indenfor normal arbejdstid (mandag – fredag mellem 8 og 16).
Tiltrædelse snarest muligt.

Vi forventer
Vi forventer, at du på allerbedste vis vil samarbejde med klubbens bestyrelse og frivillige om at
drive og udvikle vores klub. Dine kvalifikationer hertil kan være mange – vi lægger os ikke fast på,
at du skal have en bestemt uddannelse.
Vi forventer, at du:
• er selvstændig - så du kan planlægge og organisere dine egne arbejdsgange
• er struktureret - så du kan holde overblik over mange aktiviteter og aktører
• er proaktiv så du hele tiden er et skridt foran
• er ansvarsbevidst og følger dine opgaver til dørs
• er social så du er med til at understøtte og fremme klubbens sociale liv
Vi forventer ligeledes, at du har hænderne skruet godt på, og at du kan kommunikere på engelsk i
både skrift og tale, da vi har en del internationale medlemmer.
Erfaring med klatring er en fordel, men ikke et krav. Relevant efteruddannelse vil finde sted.
Det vil være en fordel, at du har kørekort og mulighed for at anvende egen bil, men det er ikke et
krav.

Aalborg Klatreklub
Aalborg klatreklub har netop holdt sit 30 års jubilæum. Klubben er vokset jævnt hen over årene,
men siden 2018, hvor vi flyttede syd for fjorden og fik lokaler på Annebergvej 55 i Aalborg, er
medlemstallet fordoblet, og vi er nu over 500 medlemmer.
Frivilligheden, som vi betoner meget højt, har fået svært ved at følge med løsning af opgaverne,
som det øgede medlemstal giver – og på vores Generalforsamling i marts 2022, stemte
medlemmerne for bestyrelsens forslag om, at klubben nu skal have en lønnet klubvært.
Vi har:
• en stærk klubånd og fællesskab omkring vores klub
• en stærk økonomi
• nye tidssvarende faciliteter
• engagerede frivillige
• fokus på fastholdelse og dygtiggørelse af medlemmer
• et ønske om at blive en endnu bedre klub
Er du vores nye klubvært, vil du således - sammen med bestyrelsen og klubbens frivillige – komme
til at sætte dit præg på den nye retning klubben hermed tager.
Aalborg klatreklub er medlem af Dansk Klatreforbund (DKLAF), DGI og Samvirkende
Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA).

Ansøgning
Hvis du mener, at du er den rette til jobbet, så send en motiveret ansøgning til os på:
info@aalborgklatreklub.dk og skriv KLUBVÆRT i emnefeltet.
Senest den 21. juni 2022
Ansættelsessamtaler afholdes den 28. og 29. juni.
Læs mere om Aalborg Klatreklub på vores hjemmeside Aalborgklatreklub.dk eller på Facebook.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klubbens forperson Vibeke
Rødsgaard-Mathiesen på +45 30 27 01 07

