
 

 
 
Silkeborg IF A/S søger pr. 1/12-2021 en servicemedarbejder på fuld tid, som skal  
indgå i serviceteamet sammen med vores holdleder og medhjælper. Vi søger en  
flittig, fleksibel og passioneret medarbejder, som kan indgå som en naturlig del af  
teamet – og som sætter en ære i, at opgaverne bliver varetaget på ypperste vis. 
 
Arbejdsopgaverne er følgende: 

• Ansvar for, at materialer er up to date (fx tøj, bolde og andet træningsudstyr).  

• Praktisk ansvar for, at vaskeordning for såvel ungdom og senior fungerer.  

• Tryk af beklædning/materialer som træningstøj, kamptøj og merchandise.  

• Praktisk hjælp til spillerne i samarbejde med det øvrige serviceteam som fx integration af 

nye spillere, transport til og fra lufthavn og lignende.  

• Assistance med holdlederopgaver som fx afløser til førsteholdets kampe, men særligt 

omkring reserveholdskampe om eftermiddagen.  

• Praktiske opgaver ved afvikling af stævner, camps, fodboldskoler, fodbolddage osv.  

• Forefaldende arbejde i selskabets administration samt sportslig og teknisk afdeling. 

 
Vores nye kollega 
Opgaverne er mangfoldige i en dynamisk hverdag, så det er helt afgørende, at du er fleksibel og 

kan træde til som en ”blækspruttefunktion” – nogle gange med kort varsel. Det er naturligt for dig 

at tage ansvar for, at tingene fungerer og lykkes, og at du efterlever vores værdier og udviser 

OVERSKUD, FORMAT og VILJE.  

 

Det er vigtigt, at du er positiv og engageret og bevidst om din rolle i et elitemiljø. Herunder at du 

tager ansvar for at udvikle og optimere samarbejde og rutiner med dine kolleger. Du forventes at 

være en habil IT-bruger og at du har kørekort.  

 

Du skal være indstillet på varierende arbejdstider. Særligt må der i forbindelse med tøjvask 
påregnes tidlige arbejdstider på hverdage og nogle gange aftentimer og weekender. 
Du bliver en del af et aktivt team, som er præget af en fri, uformel og humoristisk omgangstone, 
men hvor der også stilles store krav til sig selv og andre. 
Du vil formelt referere til den sportslige ledelse ved sportschef Jesper Stüker. 
 
Ansøgning 
Hvis du er interesseret, hører vi meget gerne fra dig snarest muligt. Send din ansøgning og dit CV 
på E-mail til js@silkeborgif.com  
 
Der indkaldes løbende til samtaler, og opslaget tages ned, når vi har fundet den rette til jobbet – 
så kom gerne til tasterne hurtigst muligt og send din ansøgning til os. Skriv ”Servicemedarbejder” i 
emnefeltet.  
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sportschef Jesper Stüker på tlf. 4029 
6686. 
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