
Sdr. Felding Hallen - 
Det Legende Hus - 
søger 
Centerleder
Vil du være med til at videreudvikle byens samlingssted og stå i spidsen for et 
traditionsrigt, topmoderne og splinternyt aktivt hus, hvor byens borgere kan samles 
omkring kultur, sport og samvær – så se med her. 

Det legende hus danner rammen om en kæmpe vifte af både aktiviteter og sportsgrene, 
men også kulturelle og sociale arrangementer. Huset har ud over hallen også kultursal 
med produktionskøkken som udlejes, café, som p.t. drives af frivillige kræfter, multisal 
med springgrav, motionscenter, squashbaner og meget mere. 

Centerlederen har ansvaret for den daglige drift og administration af Det Legende Hus, 
herunder sikre renholdelse og vedligehold af alle bygninger, faciliteter og tekniske 
installationer både inde og ude. Endvidere medvirke til at skabe et godt og tillidsfuldt 
miljø og være omdrejningspunkt for centrets frivillige hjælpere, mange forskellige 
brugere, bl.a. efterskole, skole og byens mange foreninger.

Vi søger en ”multikunstner” med følgende egenskaber/kvalifikationer 

•  Selvstændig, energisk, kommunikativ, glad, venlig og en som kan lide at omgås 
mennesker i alle aldre

• Relationsskabende med gode samarbejdsevner 
• Praktisk håndelag
• Sportslig- og kulturinteresseret og gerne med erfaring fra foreningslivet
•  Interesse i at udvikle og fremme centrets faciliteter, så nye aktiviteter og 

arrangementer tiltrækkes 
• Struktureret – skal kunne håndtere flere bolde i luften på samme tid 
• Interesse for IT og bruger af gængse sociale platforme/medier 
• Administration i øvrigt sker i tæt samarbejde med centrets kasserer
• Lokal forankring / bopæl i Sdr. Felding foretrækkes 

Vi tilbyder et alsidigt, udfordrende, spændende og selvstændigt job med gode 
muligheder for at sætte dit personlige præg på stillingen og din hverdag. Der er tale om 
en fuldtidsstilling med sæson og varierende arbejdstid. Lønnen forhandles individuelt 
efter kvalifikationer. 

Se mere på www.detlegendehus.dk.

Kortfattet ansøgning og CV sendes til nc@dot.dk senest den 27. maj. 
Samtaler vil blive afholdt løbende.  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at 
kontakte hallens bestyrelsesformand, Nicolai Christensen på telefonnr. 23687950.


