
Økonomi minister søges 

 

Vi søger en økonomi minister: 

 

Gauerslund IF er en fodbold forening med mange medlemmer, og mange aktiviteter. Vi vil gerne for at 

aflaste finans ministeren og dennes sekretær, samt give vores trænere bedre service tilknytte en økonomi 

minister til at håndtere kontingent opkrævning overfor vores medlemmer. 

  

Vi kan love at 

 Der er ingen ministerbil, pension, firma telefon, bonus ordninger eller andre benefits inkluderet. 

 Da stillingen er ny, er der for den rette ansøger stor mulighed for at præge stillingen. 

 Oplæring og passende støtte i jobbet er en by i Rusland 

 Du får gratis adgang til alle fodbold kampe på Gauerslund stadion 

 Du bliver en del af et værdiskabbende fællesskab på tæt ved 100 personer der er frivillige i klubben, 

hvor smil og grin er drivkraften, ikke udsigten til Superliga bold. 

 Du bliver ikke udsat for personlighedstest i forbindelse med ansættelsen. 

 

Opgaver: 

Du skal i samarbejde med bestyrelsen udsende kontingent opkrævninger 2 gange årligt og lave opfølgning 

på disse. 

Dette foregår 100 % via mail og i vores administrative IT system, og kan udføres på tidspunkter som man 

selv finder belejliget. 

 

Arbejds opgaver i overskriftsniveau: 

 

 Forberede kontingent opkrævning 

 Udsende kontingent opkrævning 2 gange om året. 

 Udsende betalings påmindelse 1 gang pr opkrævning 

 Udsende rykkere efter hver opkrævning 

 Sende medlemslister til trænere i forbindelse med kontingent opkrævning 

 Videresende mails der modtages fra medlemmer i forbindelse med opkrævning. (eksempler på 

disse er, spørgsmål og udmeldelser) – Denne opgave kan udelades. 

 

Forvent at bruge et par dage timer på at udsende kontingent opkrævningen, og lidt mere på rykkere og 

medlemslister til trænere i forbindelse med hver opkrævning og adhoc. 

Ialt er der nok ca. 15-25 timers arbejde 2 gange om året spredt over ca. 4-6 uger. 

 

Ansøgning 

Ansøgning vedlagt CV, anbefalinger og vellignende foto sendes til Gauerslund IF Fodbold. Vi sætter pris på 

ligestilling og opfordrer alle uanset køn og nationalitet til at søge stillingen. 

Der afholdes løbende job samtaler. 

 

Du kan også bare ringe eller skrive til os 

 

Kontakt person hos Gauerslund Thomas Stengaaard tstengaard@gmail.com, 52159316 

mailto:tstengaard@gmail.com


 


