Vi søger en kombineret Bikeinstruktør og Cafémedarbejder til
PULS – Sport & Motion
Brænder du for at fyre den af som instruktør, og har
du lyst til et spændende fritidsjob, så søger Sport &
Event Park Esbjerg en selvkørende og stabil
bikeinstruktør og cafémedarbejder primært til
Veldtofte Idrætscenter.

Du befinder dig godt i et team, hvor der er fokus på at
hjælpe hinanden. Du er ikke bleg for at komme med
ideer til forbedringer og har lyst til at udvikle vores
motionstilbud både som instruktør og som
receptionist med administrative opgaver.

Som instruktør indgår du i teamet bag PULS – Sport og
Motion, som består af andre instruktører samt en
koordinator fra Sport & Event Park Esbjerg. Du bliver
en del af et energisk team, som arbejder tæt sammen
om opgaverne. Du vil samtidig indgå i vores café-team
i Veldtofte Idrætspark, som dagligt fungerer som café
og Reception for PULS – Sport & Motion, hvor du vil
skulle varetage administrative opgave, caféarbejde
samt mindre rengøringsopgaver.

Du har evt. erfaring med at være bikeinstruktør, men
det er ikke et krav. Vi er også interesserede, hvis du
går med en instruktør i maven, men ikke har prøvet
kræfter med det endnu.

Der er tale om et fritidsjob, hvor timerne kommer til at
ligge nogenlunde fast, med faste holddage og
cafévagter samt turnustimer og events.
Arbejdsopgaverne til instruktørdelen vil primært bestå
af et fast bikehold hver tirsdag aften, samt mulighed
for ekstra hold. Ligeledes vil du blive en del af en
månedlig lørdagsvagt som består af et Bikehold og
Cirkeltræning. I Caféen vil du få 1-2 faste vagter i
ugen, som ligger om eftermiddagen/aftenen og i
weekenderne.
Hvem er du?
Du er serviceminded, selvkørende og interesserer dig
for træning. Du vant til at begå dig i et motionscenter
og kan lide at være i centrum og presse medlemmerne
til at yde deres bedste.

Vi forventer, at du er fleksibel ift. at indgå i en hold- og
vagtplan med skiftende arbejdstider.
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Anders Vesterbæk på tlf. 76 11 42 25 (hverdage kl.
09.00-14.00) eller via mail anve@sepe.dk.
Er du interesseret, så send en kort ansøgning med et
par ord om dig selv samt evt. relevante bilag til
event@sepe.dk. Senest den
Vi søger pr. 1. august, men venter gerne på den
rigtige.
Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution
under Esbjerg Kommune. Vi driver flere af byens store
idrætscentre og har herunder PULS – Sport & Motion
som er Sport & Event Park Esbjergs motionstilbud, og
du kan læse mere om PULS – Sport & Motion her:
www.korttilmotion.dk.

