
STILLINGSOPSLAG HUIF 
Vi har i HUIF fået 4 spændende stillinger ledige og søger derfor min. 4-5 unge / ældre friske personer til at varetage disse 
opgaver. 

STILLINGSBETEGNELSE: FINANCIEL MANAGER (kassere) 

KVALIFIKATIONER: for at have de bedste forudsætninger, lægges der vægt på at du er god til tal. 

OPGAVER FORBUNDET MED STILLINGEN: du varetager løbende betalingen af regninger. Én gang om året skal kommunen 
have medlemsoplysninger og op til generalforsamlingen skal regnskabet godkendes, ved revisionen, en opgave som varetages og 
koordineres af kasseren. Der er generelt stor flexibilitet forbundet med opgaven hvor du selv har stor indflydelse på at forme 
måden at håndterer opgaven. Der vil være en overgangsperiode fra nu til næste generalforsamling hvor du vil blive oplært af den 
nuværende kassere. 

LØN: stillingen er ikke forbundet med den store økonomiske honorering, faktisk ingen, men derimod er du med til at sikrer 
forenings fremtidige virke, hvilket honoreres af mange mennesker, med anerkendelse, samt en stor viden om lokalsamfundets 
virke.  

STILLINGSBETEGNELSE: MANAGER OF LOKAL PRESS (lokalbladsredaktør) 

KVALIFIKATIONER: du skal kunne bruge en computer. 

OPGAVER FORBUNDET MED STILLINGEN: du skal i samarbejde med én af vore øvrige superdygtige medarbejder, opsætte 
HUIF bladet 10 gange om året. Opgaven fordeles normalt imellem jer således at i hver, har 5 gange om året, derudover koordiner 
og styrer i, annonceringen i bladet. 

LØN: stillingen er ikke forbundet med den store økonomiske honorering, faktisk ingen, men derimod er du med til at sikrer 
forenings fremtidige virke, hvilket honoreres af mange mennesker, med anerkendelse, samt en stor viden om lokalsamfundets 
virke. 

STILLINGSBETEGNELSE: HEAD OF DIGITAL BOOKING SYSTEMS (digital bookings & styringsansvarlig) 

KVALIFIKATIONER: du skal kunne bruge en computer. 

OPGAVER FORBUNDET MED STILLINGEN: generelt styres alt betaling til aktiviteter over programmet Klubmodul, det vil 
være din opgave, at opsætte dette program, til de aktiviteter der er i foreningen. Dit samarbejde med kassereren vil være tæt, da i 
begge formentlig vil være brugere af klubmodul. 

LØN: stillingen er ikke forbundet med den store økonomiske honorering, faktisk ingen, men derimod er du med til at sikrer 
forenings fremtidige virke, hvilket honoreres af mange mennesker, med anerkendelse, samt en stor viden om lokalsamfundets 
virke. 

STILLINGSBETEGNELSE: MEMBER OF INNOVATIVE PHYSICS DEVOLOMENT (gymnastiksudvalgsmedlem) 

KVALIFIKATIONER: Du ser dig selv som en person der gerne vil være med til at skabe aktiviteter, tilpasset til tiden. 

OPGAVER FORBUNDET MED STILLINGEN: da vi pt. mangler bestyrelsesmedlemmer ønsker vi en eller flere til at varetage 
udviklingen i gymnastikudvalget. Vi ønsker et bredt samarbejde med LGU, og du vil komme til at varetage koordineringen med 
LGU, samt varetage udviklingen af gymnastik i området sammen med LGU gymnastik. 

LØN: stillingen er ikke forbundet med den store økonomiske honorering, faktisk ingen, men derimod er du med til at sikrer 
forenings fremtidige virke, hvilket honoreres af mange mennesker, med anerkendelse, samt en stor viden om lokalsamfundets 
virke. 

Vil du være interesseret i en eller flere ovenstående stillinger eller vil du gerne vide mere om opgaverne, høre vi gerne fra dig. 
Der er ingen frist på ansøgninger til stillinger, såfremt der findes kvalificerede ansøgere til stillingerne vil de blive tildelt hurtigst 
muligt. Ansøgninger må gerne være mundtlige. Generelt hører vi gerne fra dig såfremt der ét af udvalgene, i foreningen, som du 
mener du kan gøre en forskel i, vi er altid åbne for nye personer i foreningen. 
 

På bestyrelsens vegne. 

Thomas Nørager Matthesen 
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