
Ringsted IF Herrefodboldafdeling 
CVR-NR. 33440057 

Ringsted IF Herrefodboldafdeling søger administrativ supporter og blæksprutte 

Ansøgningsfrist 20. februar 2023 kl. 12:00. 
Lokation  Fodboldhuset i Ringsted med mulighed for delvist hjemmearbejde. 
Jobkategori  Administration, support, praktiske opgaver. 
Stillingstype  Fastansat, timelønnet, omkring 20 timer ugentligt. 
Kontaktperson Bestyrelsesformand Brian Larsen, formand@rif-fodbold.dk. 
 
Er du skarp på administrative opgaver, har et godt planlægningsgen, interesse for fodbold og samtidig ikke for 

fin til jordnære praktiske opgaver? Så er det måske dig, som skal være en del af vores fodboldteam i RIF 

Fodbold? 

Bliv en del af en spændende fodboldklub, som skaber bredde og sigter mod elite 

Til snarest tiltrædelse søger klubben det kommende omdrejningspunkt i vores klub, som skal varetage både  

administrative og praktiske opgaver, fx 

• Medlemsadministration inkl. kontingentopkrævninger. 

• Hold- og kampadministration. 

• Banefordeling. 

• Træner- og lederadministration inkl. kontrakter og børneattester. 

• Kursusrefusion. 

• Nøgleadministration. 

• Tøj- og rekvisitadministration.  

• Forefaldende klubhus- og kontorarbejde. 

• Input til WWW og SoMe historier. 

• Mindre vareindkøb til klubhus og kiosk. 

Vi forventer, at du 

• Tager selvstændigt ansvar for opgaver og er løsningsorienteret. 

• Er god til planlægning og arbejder struktureret. 

• Er god til at samarbejde, imødekommende og serviceminded. 

• Har kendskab til foreningslivet og fodbold. 

• Har uddannelse indenfor administration eller erfaring med lignende job. 

• Har erfaring med IT, Microsoft Office pakken samt evt. sociale medier (SoMe). 

• Har forståelse for bogføring og betalinger. 

• Kan varetage mindre praktiske opgaver. 

Stillingen er på ca. 20 timer pr. uge og omfattet af funktionærloven med en timeløn på 150 kr. i timen + 

feriepenge. Arbejdsstedet er primært Fodboldhuset på Stadion Allé i Ringsted. Timerne er fordelt jævnt over 

ugen fra mandag til fredag i tidsrummet 08:00-17:00. Der er i høj grad mulighed for fleksibilitet i jobbet, både i 

forhold til hjemmearbejde og arbejdstider. Der vil naturligvis være en introduktion og kort oplæring til 

opgaverne. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Brian Larsen på mobil 

2336 9129 eller på formand@rif-fodbold.dk. Ansættelsessamtaler forventes påbegyndt i uge 08/2023. 


