
 
Tune IF søger daglig leder til  
Center for Bedre Livskvalitet 

 
Center for Bedre Livskvalitet driver et Fitness center med mange hold aktiviteter. 

 
Som daglig leder af CBL og de dertil knyttede aktiviteter, er du ansvarlig for CBL`s daglige drift i tæt 
samarbejde med CBL-udvalget og CBL`s øvrige administrative medarbejdere. 
 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Dine ansvarsopgaver vil bl.a. være: 
 

 ansvarlig for CBL`s frivillige instruktørers trivsel og videreuddannelse 

 i et vist omfang at kunne overtage hold ved de frivillige instruktørs sygdom og ferie 

 i et begrænset omfang have faste hold 

 instruktør på Visiteret motion gennem Greve Kommune 

 at fastholde og udvikle aktiviteter og nye tiltag 

 synlig for CBL`s medlemmer 

 ansvarlig for administrative opgaver som oprettelse af medlemsaftaler, indmeldelser, 
kontingent mv. 

 udarbejdelse af træningsprogrammer 

 udarbejdelse af events for de frivillige instruktører og medlemmer i CBL 

 have ansvaret for afholdelse af instruktørmøder 

 deltage i alle CBL-udvalgsmøder 

 i samarbejde med CBL-udvalget, have ansvaret for indkøb og vedligeholdelse af 
træningsudstyr i henhold til budgettet 

 ansvarlig for synligheden i CBL herunder gennem KLUBNyt og Facebook, samt diverse 
events for borgere i Tune 

 samarbejde med de øvrige afdelinger i Tune IF, Greve Kommune og Tune Skole 
 
Vi søger en medarbejder som kan identificere sig med Tune IF´s værdier og vi forventer at du: 

 Har erfaring i arbejdet med frivillige 

 Kan lide et job med mange forskellige mennesker og arbejdsopgaver 

 Er ansvarsbevidst og omstillingsparat 

 Har erfaring med administrative opgaver og opfølgning af budgetter 

 Har en uddannelse som fitness instruktør 

 Har erfaring med holdtræning 

 Har erfaring i skriftlig og mundtlig kommunikation til mange målgrupper 

 Er indstillet på at være med til at videre udvikle CBL og dets aktiviteter 

 Det er en fordel at have kendskab til Tune IF og lokalsamfundet 
 
Løn og ansættelsesforhold drøftes ved ansættelsessamtale 
 
Yderlige informationer fås ved henvendelse til formand Pauli Christensen på tlf.: 29 46 48 69 

 
Ansøgningsfrist søndag den 24. juni 2018, samtalerne finder sted løbende. 
Ansøgningen sendes på mail til pauli@tune-if.dk 


