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FC HOLTE SØGER ADMINISTRATIV MIDTBANESPILLER
FC Holte er en ambitiøs fodboldklub i en rivende
udvikling og derfor søger vi nu en studentermedhjælper
(m/k) til administration, klubinformation og
projektstyring 10-15 timer om ugen

SEND ANSØGNING TIL
FC Holtes Bestyrelses formand:
Henrik Skovby
e-mail: formand@fcholte.dk

SPØRGSMÅL – RING TIL
Bestyrelsesmedlemmer:
Petrine Runov
Mobil: +45 61 95 34 22
Anette Skovgaard
Mobil: +45 24 22 15 79

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgere kaldes løbende til
samtale

Vil du være med til at sætte FC Holte på fodboldlandkortet, så har
vi det helt rigtige job til dig. FC Holte er en ambitiøs og rummelig
fodboldklub med fokus på fodboldudvikling og fællesskab. For at
indfri vores målsætninger har vi brug for en administrativ
studentermedhjælper på midten af banen til at sikre at samspillet
fungerer, så vores ideer kommer helt i mål.
FC Holte administrative studentermedhjælper er meget mere end
administrativ. Studentermedhjælperen har også̊ vigtige roller med
hensyn til (1) klubbens interne information til spillere, ansatte,
frivillige og forældre og (2) ad hoc support til projektstyring af
centrale strategiske projekter såsom udvikling af klubbens
“rekrutteringsmaskine” og udviklingen af FC Holte Pigefodbold.
Den administrative medarbejder rapporterer til klubchefen, men
arbejder også for bestyrelsen og som medlem af relevante udvalg.
ANSVARSOMRÅDER
Administration
•

•
•
•
•
•

At administrere klubbens årshjul og rettidigt informere
relevante ansatte og frivillige om vigtige deadlines for
planlægning og eksekvering af årshjulets aktiviteter.
Løn og oprettelse af trænere/medarbejdere i lønsystemet.
Kreditering i Klub Office.
Registrering af frivillige.
Referent til bestyrelsesmøder.
At have det store overblik over igangværende projekter i
klubben, deres tovholdere og status på projekterne.

Information og kommunikation
•
•
•

Redigering og opdatering af hjemmeside. Administration af
klubbens samarbejde service provider.
Opdatering af posteringer på SoMe-platforme i samarbejde
med klubchef og kommunikationsudvalget.
At få klubbens trykte materialer produceret.
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•

Diverse analyser og præsentationer til bestyrelse og
udvalg.

Diverse ad hoc-projekter i 2021-22
•

•

At deltage i rekrutteringsudvalgets arbejde med ansvar for
at støtte projektstyring og være referent på
udvalgsmøderne.
At deltage i pigeudvalgets arbejde med at opbygge FC
Holte Pigefodbold.

DINE KOMPETENCER
•
•
•
•
•
•
•
•

Du trives i et fodboldmiljø med mange ”bolde” i luften
Du er meget struktureret
Du er brænder for at eksekvere og drive projekter
Du er god til at udarbejde beslutningsoplæg og
præsentationer
Du er god til tal og præsentation af tal
Du har et godt overblik
Du har gode samarbejdsevner
Det er en fordel men ikke afgørende, at du brænder for
fodbold (uanset om det er i TV eller på banen)

Du kan læse mere om os her: FC Holte
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