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Vejen Idrætscenter - Sportscenter Danmark 
er et af andets travleste og mest moderne  
idrætscentre. Vi har driftområder på flere adresser 
og mere end 1 mio. besøgende årligt. Vi har 
åbent 365 dage om året, hvorfor arbedstiden 
er både morgen og aften fordelt på hele ugen.

Er du vores nye sundhedsfaglige 
blæksprutte? 
Vi søger en kollega, der kan bidrage til udviklingen af sundhedsafdelingen 
i Vejen Idrætscenter – Sportscenter Danmark. Med afsæt i din sundheds-
faglighed, kan du trække i træningstøjet og være holdinstruktør, ligesom 
du kan spille en central rolle i den daglige drift og udvikling. Er det dig?

Vejen Idrætscenter - Sportscenter Danmark
Med nytænkning og engagement arbejder vi på at skabe et aktivt mødested 
for sportsfolk, foreninger, virksomheder og private. I sundhedsafdelingen 
gennemfører vi, når det kører på højtryk, over 100 hold om ugen. Dertil har 
vi en række særlige aktiviteter, der henvender sig til seniorer og forskellige 
patientgrupper. Vi har store ambitioner om at være et mødested både for 
nybegynderen samt for træningsspecialisten. Ambitionen er også at skabe 
sammenhæng mellem træningscenter, svømmehal og centerets øvrige facili-
teter og brugere. Vi vil gerne arbejde mere aktivt med personlig træning, vores 
sundhedsmotivatoruddannelse og vores træningscirkler.

Sundhedsfaglig blæksprutte
• Vi forestiller os, at du har en sundhedsfaglig baggrund fx som fysioterapeut 

eller måske har du en baggrund i fitnessbranchen
• Du har mod på at planlægge og gennemføre hold for patientgrupper inden for 

diabetes-, hjerte-, knæpatienter mm.
• Det er en fordel, hvis du kan lave behandlinger, men det er ikke et krav
• Det er et plus, hvis du har erfaring med vagtplanlægning
• Du har let til smil og nemt ved at kommunikere mundtligt og skriftligt

Vi tilbyder
Du bliver en del af en afdeling med pt. 7 faste medarbejdere, en elev samt et
højt antal timelønnede og frivillige instruktører. Vi har en afslappet atmosfære,
hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Vi tilbyder derfor:

• En spændende og varieret hverdag i en afdeling, der vil være førende på 
konceptudvikling med særligt fokus på sundhed, familier og fællesskab

• En arbejdsplads i stor udvikling, med visionære planer og høj brugertilfredshed
• Fordelagtige ordninger indenfor motion, velvære, medarbejdermad og events
• Holdånd blandt kollegaerne hvor vi ikke er bange for at gå forrest hver især 

når opgaven kræver det. 

Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen. Start hurtigst muligt, senest 1. 
oktober. Løn efter aftale.

Er du interesseret?
Send en ansøgning og CV senest 8. august 2021 til Ane Tarp Hansen, leder 
af sundhedsafdelingen, på ath@vejenic.dk. Spørgsmål kan stilles til Ane Tarp 
Hansen inden 15. juli og efter 2. august på tlf. 40360849. Samtaler afvikles  
løbende efter 5. august.


