Hallchef till Malmö Badmintoncenter
Om arbetsplatsen
Malmö Badmintonalliansförening (org.nr 802462-3343) bildades hösten 2011 och driver från
och med 1 januari 2012 Malmö Badmintoncenter.
Bakom Malmö Badmintonalliansförening står klubbarna BMK AURA och Malmö BK.
Malmö Badmintoncenter är en av landets största badmintonhallar med 20st banor.
Stor ungdoms- o seniorverksamhet bedrivs i hallen.
Inom Malmö Badmintoncenter ingår även Malmö Badmintonakademi som bedriver
badmintonträning inom ramen och i samråd med Malmö Idrottsgrundskola och Malmö
Idrottsgymnasium
Vi är för närvarande 5st medarbetare på Malmö Badmintoncenter. Vi är en platt organisation
där du kommer att ha nära samarbete med dina kollegor och hyresgäster samt klubbarna.
Våra öppettider är kl 08 – 21 på vardagar och kl 08-18 på lördagar och söndagar.

Arbetsuppgifter
Hallchefen skall verka för att den dagliga driften av hallen genomförs på ett effektivt och bra
sätt gentemot Malmö Badmintonalliansförening, personal, kunder och klubbar.
I rollen som ansvarig på Malmö Badmintoncenter ansvarar du för driften av anläggningen.
Rollen som ansvarig innebär även att du tar initiativ till aktiviteter etc. som främjar försäljning
av bantimmar. Din uppgift är att coacha dina medarbetare i exempelvis kundbemötande,
försäljning m.m. Du är även en viktig kugge i organisationen runt våra evenemang i hallen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
-

Personalansvar (anställningar, lönefrågor, arbetstider, utveckling m.m.)
Skydds- o säkerhetsarbete inom anläggningen
Ekonomifrågor (Inköp/avrop av varor, bokföring, ut-/inbetalningar m.m.)
IT – hantera system för bantidsbokning, myndighetsrapportering, hemsida m.m.
Skapa och upprätthålla goda relationer med kunder, hyresgäster, klubbar,
organisationer, sponsorer, myndigheter m.fl. (marknadsföring)
Medverka som adjungerad vid Alliansens styrelsemöten

Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, utåtriktad och kundorienterad samt som med engagemang och
kreativitet vill vara med och spela en aktiv roll i drivandet och utvecklandet av Malmö
Badmintoncenter. Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i
din vardag. Med din goda attityd är du en lagspelare och en ambassadör för Malmö
Badmintoncenter. Har erfarenhet av Idrottsrörelsen. En merit är om du har färdigheter inom
badmintonsporten som gör att du kan stötta upp med träningar inom Akademiverksamheten.

Det är viktigt att du är engagerad, flexibel, lyhörd samt kundorienterad. En viktig
framgångsfaktor är att få kunderna att känna sig välkomna på bästa sätt.

Anställningens omfattning
Tjänsten som hallchef är en tillsvidareanställning på heltid/deltid enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.

Övrigt
Vi värdesätter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Vi kräver utdrag ur polisens belastningsregister innan ev. anställning

Ansökan
Sista ansökningsdatum för denna tjänst är 2019-12-15.
Ansökan skickas till Malmö Badmintoncenter, Eriksfältsgatan 30, 214 55 Malmö.
Mark kuvert med ”Ansökan HALLCHEF”

Kontaktpersoner:
Hans Christensson, tel 070-8905992, mail: hans.christensson@tele2.se
Jörgen Jönsson, tel 076-7838494, mail: jsonik@telia.com
Jan-Åke Persson, tel 076-8707044, mail: jan.ake@malmobadmintoncenter.se

Välkommen till Malmö Badmintoncenter.

