
 
 

DSI Skovbohallerne søger en fuldtids halassistent 

 
Har du lyst til at være tæt på idrætslivet og arbejde som halassistent? 
Er du servicemindet og har du hænderne skruet bare lidt rigtigt på? 
 

Vi søger en halassistent til Skovbohallerne, som består af idrætshallerne i Borup, Ejby og 
Bjæverskov. Du bliver en del at et team, med fem andre kolleger, som har hver deres 
ansvarsområder.  

 

Om jobbet 
Halassistenten skal varetage den daglige drift af hallerne med arbejdsopgaver indenfor 
primært rengøring, vedligeholdelse, opstilling og nedtagning af udstyr, optimering af 
faciliteterne samt opsyn og synlig tilstedeværelse. 
Arbejdet er af skiftende karakter og indeholder en høj- og lavsæson styret af hallernes 
aktiviteter gennem kalenderåret. 
Du får ansvaret for at ’din’ hal altid fremstår bedst muligt.   
 

Vi forestiller os, at: 

• Du er god til at gøre rent, så hallerne fremstår rene og velholdte 

• Du er god til selv at planlægge og tage ansvar for de nødvendige opgaver 

• Du har ’gør det selv’ evner 

• Du kan planlægge din arbejdsdag efter brugernes behov 

• Du kan begå dig i idrætshaller med mange børn, unge og frivillige 

• Du kan arbejde om eftermiddagen/aftenen på hverdage samt dagtimer i weekender 
  
Derudover forventer vi, at: 

• Du er selvstændig, fleksibel og struktureret 

• Du er kvalitetsbevidst og serviceminded 

• Du er mødestabil og præsentabel 

• Du har it-kendskab på brugerniveau 
 
Det kan du forvente af os  
Her møder du en arbejdsplads med afvekslende dage, med mulighed for at præge din 
egen arbejdsdag i gode omgivelser. Vi har en uformel tone og et godt humør. 
Vi lægger vægt på, at man er udadvendt og optræder ansvarligt med respekt for hinanden 
og hallernes brugere og besøgende, samt at dine kompetencer og profil matcher selve 
jobbet og os. 
 

Lyder ovenstående som et job for dig, så send os din ansøgning.  
 

Ansøgningsfristen er hurtigst muligt og senest 6. februar 2023. 
 
Straffe-/børneattest indhentes ved ansættelse. 

Du sender din ansøgning til info@skovbohallerne.dk. Den behandles fortroligt. 

Spørgsmål til stillingen rettes til Halinspektør Carsten Hartmann på tlf. 20401052. 
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