
Forretningsfører  
til Skovshoved Idrætsforening

 

Har du lyst til at blive en del af en levende idrætsforening, hvor fællesskab, gode 
oplevelser og respekt for hinanden er værdier der sidder i væggene? Har du admi- 
nistrativt overblik og solid forståelse for regnskab? Og er du god til mennesker?  
Så er det her måske jobbet for dig?

Skovshoved Idrætsforening (SIF) søger en forretningsfører til ansættelse pr. 1. juni 
2019. Med reference til klubbens bestyrelse og foreningens formand får du det 
overordnede og daglige ansvar for driften af Skovshoved Idrætsforening, herunder 
ledelse af personale, tilrettelæggelse af arbejdsgange, kontakt til afdelinger,  
medlemmer, leverandører m.fl. Desuden har du, sammen med formanden, ansvar 
for at varetage kontakten til fællesskabets sponsorer.

Dine ansvarsområder omfatter bl.a.:

Drift af kontor og SIFs anlæg
Som leder af foreningens kontor sikrer du, at der er de rette ressourcer til at udføre 
de daglige arbejdsopgaver og yde den service, som bestyrelse, afdelingsudvalg, 
ledere, trænere og medlemmer har brug for. Og sammen med foreningens for-
valter og driftsassistent står du for driften og vedligeholdelsen af anlægget samt den 
daglige kontakt til kommune, sponsorer, lejere, leverandører, håndværkere, lokalsam-
fund m.fl. I samarbejde med foreningens formand og kasserer sikrer du også, at 
IT-drift og udvikling fungerer i det daglige. Desuden bidrager du til den administrative 
og historiske del af hjemmesiden.

Personaleledelse
Som forretningsfører får du ansvar for den daglige ledelse og udvikling af pt. 5 
ansatte i SIF (kontor-, hal-, banepersonale). Bl.a. tilrettelæggelse og uddelegering af 
arbejdsopgaver samt opfølgning og kontrol af samme. Månedlige personalemøder, 
årlige udviklingssamtaler, løbende udvikling og vedligeholdelse af team-ånd samt 
daglig kontakt til foreningens restauratør.

Dagligt ansvar for regnskab og budget
I samarbejde med regnskabs- og servicemedarbejderen står du for løbende budget-
kontrol og afrapportering til foreningens formand og kasserer, herunder overordnet 
ansvar for SIFs samlede økonomi, der bl.a. omfatter bogholderi, lønudbetaling, afreg-
ninger og udbetalinger.

Sekretær for SIFs bestyrelse
Som forretningsfører fungerer du som bestyrelsens sekretær i forbindelse med 
afholdelse af bl.a. bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og afdelingsmøder. Derud- 
over holder du bestyrelsen, såvel som foreningens formand, underrettet om rele-
vante aktiviteter, begivenheder og hændelser, arbejder i foreningen, indkomne mate-
riale m.m., som kan have betydning for bestyrelsens dispositioner.

Din profil
Vi forventer, at du har ledelses- og foreningserfaring. Du arbejder selvstændigt, men 
har nemt ved at indgå i forskellige samarbejder med bestyrelse, afdelinger og udvalg. 
Du er fremsynet, udviser initiativ – og griber gerne de mange forskellige bolde, der 
dagligt er i luften i en dynamisk og velfungerende forening. Samtidig er det vigtigt, at 
du har en solid regnskabsviden og IT-kompetencer.

Som person er du diplomatisk, tillidsvækkende og god til mennesker. Du er kommu-
nikativt stærk og ved, hvad der skal til for at motivere og engagere medarbejdere og 
frivillige til at gøre en forskel for klubben. Og så har du selvfølgelig en helt naturlig 
interesse for sports- og foreningslivet.

Interesseret?
Jobbet er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. juni 2019. Løn efter kvalifikationer. 
Send din ansøgning til foreningens formand, Bue Kjems, på bk@buekjems.dk
senest den 28. februar 2019. Du er også velkommen til at ringe på 20 91 32 01 for  
at høre mere om jobbet. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om Skovshoved Idrætsforening
Skovshoved Idrætsforening er med sine ca. 2.300 medlemmer en af Danmarks 
største idrætsklubber. Klubben dækker badminton, tennis, fodbold og skydning – 
men tilbyder også andre aktiviteter: Fra ballet, dans og gymnastik til spinning, cykling 
og fitness. I hjertet af foreningen ligger Restaurant Siffen, som samler medlemmer til 
god mad og socialt samvær på kryds og tværs af foreningen. Værdierne i SIF er stærke 
og bygger på over 100 års traditioner og historie, hvor fællesskab, gode oplevelser og 
respekt for hinanden er og bliver hovedingredienserne.

Har du lyst til at blive en del af en levende idrætsforening, hvor fællesskab, gode oplevelser og respekt 
for hinanden er værdier der sidder i væggene? Har du administrativt overblik og solid forståelse for 
regnskab? Og er du god til mennesker? Så er det her måske jobbet for dig?

Skovshoved Idrætsforening (SIF) søger en forretningsfører til ansættelse pr. 1. juni 2019. Med reference til  
klubbens bestyrelse og foreningens formand får du det overordnede og daglige ansvar for driften af 
Skovshoved Idrætsforening, herunder ledelse af personale, tilrettelæggelse af arbejdsgange, kontakt til  
afdelinger, medlemmer, leverandører m.fl. Desuden har du, sammen med formanden, ansvar for at varetage 
kontakten til fællesskabets sponsorer.


