Lyst til å bli avdelingsleder i et av Norges største
svømme- og badeanlegg?
Vi i Ankerskogen rigger oss til en offensiv satsing på fremtiden, og søker deg som trives med å
lede medarbeidere frem til nye mål! Er du i tillegg interessert i aktivt folkehelsearbeid og
trigges av å arbeide med drift av svømmehall, da vil vi gjerne ha en prat med deg!

Avdelingsleder bad
Arbeidsgiver: Ankerskogen Svømmehall KF
Stillingstittel: Avdelingsleder bad
Arbeidsted: Hamar
Søknadsfrist: 31.10.2019
Varighet: Fast
Lønn: Etter avtale
Stillingen inngår i ledergruppen og du vil få ansvaret for driften av svømmehallen og
velværeavdelingen. Du vil få ansvar for å lede et team på ca. 40 medarbeidere og samarbeide
tett med leder for Servicesenteret. Du vil også inngå i markedsgruppen som jobber med
kampanjer og aktiviteter for hele anlegget.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

budsjett og resultatansvar
personalansvar for badeverter og renholdere
bemanningsplaner og ressursstyring
pådriver for personlig vekst for våre ansatte
pådriver for gode kundeopplevelser i svømmehall, badeland og velværeavdeling
videreutvikle svømmehall, badeland og velværeavdelingen til en attraktiv møteplass for våre
kunder
analysere, utvikle og modernisere vår driftsmodell/driftsmetoder
noe operativ tid i svømmehallen/velværeavdelingen må påregnes

Vi søker deg som:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

har høyere utdanning innen ledelse, administrasjon, idrett/sports management,
forretningsutvikling eller lignende. Dokumentert realkompetanse og/eller påbegynt
utdannelse kan kompensere for kravet til formell utdannelse.
har erfaring med personalledelse og kan vise til gode resultater og referanser
er glad i å være i vann og har interesse for å arbeide med folkehelse, samt utvikling av et
attraktivt aktivitetsanlegg.
har gode kommunikasjons- og språkkunnskaper, liker å jobbe med mennesker
er entusiastisk, og skaper begeistring hos ansatte og kunder
er strukturert, målrettet, løsningsorientert
liker å jobbe både i team og selvstendig
har interesse for og erfaring med bruk av digitale verktøy
personlig egnethet vil bli vektlagt

Om arbeidsgiveren
Ankerskogen Svømmehall KF er et av Norges største svømme- og badeanlegg og eid av Hamar
kommune. Sammen med et moderne treningssenter og egen spa- og velværeavdeling er
Ankerskogen et unikt sted for folk i alle aldre. Vi jobber hver dag med å skape gode
opplevelser for våre gjester og skal gi et viktig bidrag til folkehelsen i Hamar-regionen. Vi har
offensive og konkrete ambisjoner for vekst, og vil sammen med deg utvikle en dynamisk
strategi for dette.
Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger om aktuelle søkere kan bli offentliggjort.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Trude G. Oreld på telefon
91738078 eller epost trude.oreld@ankerskogen.no.
Skriftlig søknad og CV sendes på epost til trude.oreld@ankerskogen.no
Eposten merkes: «Stillingsutlysning-Avdelingsleder bad»

