Kasserer
Vi søger en professionel og kompetent kasserer til en spændende stilling med
indflydelse på udviklingen i en af områdets mest attraktive idrætsforeninger.
Vores kasserer gennem mange år fratræder efter eget ønske til næste generalforsamling
(februar 2020), og på baggrund heraf har vi valgt at igangsætte rekrutteringen allerede nu
mhp grundig oplæring og vidensoverdragelse. Vi har samtidig valgt at ændre lidt på strukturen
og opgavefordelingen omkring kasserer-posten.

Dine opgaver
Dine primære arbejdsopgaver er:
• Ansvarlig for bogføring, betalinger og håndtering af byttepenge
• Ansvarlig for kvartalsvis afstemning og analyse af balance (sammen med øk.ansvarlig)
• Ansvarlig for fakturering ift. daglig drift (f.eks. sponsor-regninger)
• Ansvarlig for lønkørsel (5 medarbejdere) – samt aflønning af frivillige trænere.
• Ansvarlig for søgning af diverse tilskud og rapportering til Jammerbugt Kommune.
• Deltager i opfølgning af økonomien ifm. Nørhalne Cup
(indbetalinger og godkendelse af betalinger)
• Dialog med bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige (primært på mail, men også
personligt)
• Diverse ad hoc projektopgaver, da det er en central post ift driften af en flerstrenget
idrætsforening med højt aktivitetsniveau.
Stillingen er baseret på frivillighed, men der kan blive tale om en mindre kompensation.

Din baggrund
Vi forventer, du har erfaring med nogle af ovennævnte opgaver fra lignende jobs (bogholder,
kontorassistent eller lignende), men vigtigst af alt at du forstår at begå dig i en idrætsforening
med mange interessenter - såvel ledere, trænere/instruktører, ansatte (hal-inspektør og cup
manager) og medlemmer i alle aldre.
Derfor vil vi i ansættelsen også kigge meget på den rette personlighed. Vi leder efter en
person, der er troværdig og grundig, og samtidig er positiv og nem at kommunikere med – og
endelig skal du være løsningsorienteret.
Desuden forventer vi også, at du har gode administrative kompetencer ift. Office-pakken og til
alm. regnskabsprogrammer.
Arbejdstiden er varierende fra uge-til-uge, men vi forventer det gennemsnitligt er ca. 10 timer
om ugen. Du arbejder ansvarligt og fleksibelt med din arbejdsindsats, som du selv styre - men
overholder naturligvis de deadlines der er sat.
Der er tale om et meget selvstændigt job, som forudsætter, at du bor i lokalområdet – og hvis
du samtidig er meget sportsinteresseret og gerne vil bidrage til et fantastisk klub-miljø …. ja,
så kunne det her job være lige noget for dig.

Søg
Send et kort CV med dine kvalifikationer til formand Claus Svendsen på formand@ifn.dk –
senest 31. marts 2019.
Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til ovenstående adresse eller
ringe på 2329 6207.

