
Er du den næste formand i Aalborg Firmaidræt?  
En forening med mange muligheder, stort netværk og  

med fokus på sundhed og bevægelse på arbejdspladsen 
 

 

Kære netværk 

Aalborg Firmaidræt står i den situation, at vi fra foråret 2018 mangler en ny formand til at lede en bæredygtig 

firmaidrætsforening, idet vores nuværende formand selvvalgt træder tilbage efter mange år som leder af 

foreningen. Aalborg Firmaidræt er en spændende og aktiv forening, som står for mange store events, 

ugentlige idræts- og motionstilbud målrettet virksomheder, erhvervsskoler samt voksne i øvrigt. 

Som formand skal du stå i spidsen for foreningens bestyrelse (4 personer), ansatte samt øvrige frivillige. Der 

er mange muligheder for at styrke foreningen og udvikle den med nye spændende foreningsaktiviteter, 

events og sundhedsfremmende tiltag.  

Du kan være den, som vi søger eller du kender måske en person, som har interesse og kompetencerne til at 

lede en af Aalborgs største idrætsforeninger. 

Følgende egenskaber værdsætter vi ved foreningens formand 

 Du har gode lederegenskaber og har flair for at organisere 

 Du har erfaring med ledelse af en frivillig forening 

 Du kan bevare overblikket  

 Har ideer og ser muligheder frem for begrænsninger  

 Du kan sætte netværk i spil, som inddrages efter behov og med henblik på at styrke foreningen og 

dens aktiviteter  

 Du har erfaring med personaleledelse og kan spare og lede foreningens 1-2 ansatte 

 Det er en fordel for dig at være fleksibel, men ikke et krav – dette set i forhold til kommunikation med 

ansatte, Nørresundby Idrætscenter, Aalborg kommune, Dansk Firmaidræt med mere.  

Tilhørende i Nørresundby Idrætscenter 
Aalborg Firmaidræt har kontorfaciliteter i Nørresundby idrætscenter. Foreningen råder over en del timer i 

idrætshallerne, på boldbanerne samt ejer en udendørs aflukket kunstgræs fodboldbane/ multibane. 

Derudover disponerer foreningen over et billardrum i kælderen af centret, mulighed for bordtennis og øvrige 

træningsfaciliteter. Vi arrangerer årligt en række større motionsevents så som Xtreme Mandehørm, 

Ladywalk, Bike & Run og sidste nyt Rigtige Mænd aktiviteterne.  

Du kan på vores hjemmeside læse mere om vores aktiviteter og events http://www.aalborgfirmaidraet.dk/  

Til den daglige drift af centeret er der pt. en fuldtidsansat, som tager sig af foreningens regnskab, 

administrative opgaver og kontakt til medlemmer og interessenter.  

Aalborg Firmaidræt tilbyder dig 

 Et yderst CV-relevant frivilligt lederjob  

 Invitation ind i et spændende og udviklende netværk 

 Muligheden for at arbejde målrettet, innovativt og professionelt med fremtiden i Aalborg Firmaidræt.  

 Lederpleje i form af sociale oplevelser samt øvrige goder, der er mulige som frivillig i en forening 

Aalborg Firmaidræt er en forening under Dansk Firmaidrætsforbund. Til en ny formand og til bestyrelses-

arbejdet i øvrigt, er der stor opbakning og hjælp fra Aalborg Firmaidræt´s foreningskonsulent i samarbejde 

med den nuværende bestyrelse og formand og ansatte.  

 

Vi ser frem til at høre fra dig 

På vegne af Aalborg Firmaidræt bestyrelse 

Verner Sørensen  

Formand  

Mail: verner@aalborgfirmaidraet.dk / Mobil: 20 22 86 22  
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