Projektmedarbejder/Foreningsudvikler
Skovbakken Bears Basketball og Bakken Bears A/S søger en person til at varetage en
deltidsstilling, der har til formål at udvikle og drive det frivillige engagement i og
omkring klubben Skovbakken Bears og det professionelle hold Bakken Bears.
Vi søger en engageret, selvstændig og dynamisk projektmedarbejder, som brænder
for at udvikle relationer til medlemmer, forældre og de frivillige tæt på, og som heller
ikke er bleg for at løse praktiske opgaver i det daglige.
Sammen med bestyrelsen af Skovbakken Bears og den daglige ledelse af Bakken
Bears, vil du få en helt central rolle i udviklingen af det frivillige foreningsliv i
Skovbakken Bears og hos Bakken Bears. Du vil desuden skulle samarbejde med 1
anden ansat i Skovbakken Bears, og ledelsen af klubbens påskestævne, Aarhus
Basketball Festival.
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke vigtigt. Men det vil være en fordel, at du
har indsigt i foreningslivet generelt - og kan opbygge og udvikle relationer til
mennesker, samt planlægge og arbejde struktureret og strategisk efter opsatte mål
og handleplaner.
Det vægtes desuden højt hvis du har stærke kommunikations- og samarbejdsevner
og er initiativrig og imødekommende som person.

Dine primære arbejdsopgaver inkluderer:
●
●
●
●
●

Indgå i udviklingsarbejdet med projektets foreninger.
Igangsætte og koordinere rekrutteringsindsatser- og aktiviteter.
Strukturere og systematisere den frivillige indsats i Skovbakken Bears.
Koordinere og udvikle Bakken Bears frivilligprogram.
Planlægge konkrete projekter hvor frivillige indgår, bl.a. oprydningen efter
Bakken Bears’ kampe.

● Indgå i styregruppen af Aarhus Basketball Festival og have 1
tovholder-opgave.
● Diverse administrative opgaver, såsom fondsansøgninger, bestilling og
fordeling af spilletøj, etc.a

Om Skovbakken Bears og Bakken Bears
Skovbakken Bears er breddeklubben under Bakken Bears og en af de største klubber i
Jylland. Vi har en ambition om at kunne tilbyde basketball til alle både på hygge,
motions- og eliteplan for både drenge og piger, ungdom og senior. Der skal være
plads til alle, men vi vil også gerne blive bedre og producere atleter, der kan
konkurrere på højeste niveau i Danmark.
Vi prioriterer det sociale fællesskab på og imellem de forskellige hold gennem fælles
aktiviteter for hele ungdomsafdelingen, stævner for alle hold, egne stævner og
fællestræninger. Derudover træner alle hold i en årgang sammen for at styrke de
sociale bånd mellem spillerne.
Inden for de næste par år har klubben en ambition om en markant medlemstilgang
ud fra et ønske om at flere skal spille basketball. Det skal blandt andet ske i
samarbejde med BørneBasketfonden, Bakken Bears og lokale skoler. Vi vil være
lokalområdets klub og basketball skal være deres sport.
Bakken Bears er det professionelle herrehold der spiller med i Basketligaen. Bakken
Bears er udsprunget af Skovbakken Bears Basketball og fungerer som overbygning
på denne. Skovbakken Bears Basketball blev startet i 1962 som videreførelse af
Aarhus Basketball Forening (ABF), der blev startet i 1953. Eliteafdelingen blev udskilt
i 2000 og har vundet det danske mesterskab 20 gange og pokalmesterskabet 13
gange.

Ansættelsesvilkår:
●
Samlet er stillingen normeret til 20 timer i ugen. Der forekommer aften- og
weekend- arbejde, der kompenseres ikke særskilt for dette.
●
Løn efter aftale.
●
Ansættelsen er fra snarest muligt og går til 31.06.2023. Afhængig af
projektets udvikling, vil der være mulighed for forlængelse af ansættelsen.
●
Kontorplads i Aarhus v. Bakken Bears kontor i Vejlby-Risskov Hallen.

For yderligere information og uddybning af arbejdsopgaver, kontakt Michael Piloz fra
Bakken Bears på mp@bakkenbears.com / +45 41 16 66 33, eller Rune Bjerregaard fra
Skovbakken Bears på formand@skovbakkenbasket.dk / +45 51 44 68 18.
https://www.bakkenbears.com/
http://skovbakkenbears.dk/
Send venligst din ansøgning og CV til: formand@skovbakkenbasket.dk
Samtaler vil blive afholdt løbende.

