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Bingohallsföreståndare Östersund
Vill du vara med oss och driva och utveckla arbetet i Bingohallen i Östersund
Östersundsidrottsservice söker nu en Bingohallsföreståndare till Östersunds vår bingohall på
Kyrkgatan i Östersund. I bingohallen driver Östersunds idrottsservice bingo och automatspel på
uppdrag av sina 15 medlemsföreningarna. Allt överskott från spelverksamheten fördelas ut till
dessa föreningar så att de kan bedriva barn- och ungdomsverksamhet med hög kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att, i nära samarbete med styrelsen, driva och utveckla
verksamheten i bingohallen. Du är närmast underställd styrelsen och svarar mot styrelsen för
löpande drift och ekonomi för hallen. I samverkan med styrelsen utvecklar du verksamheten för
att optimera nyttan för medlemsföreningarna.

Din kompetens
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på minst gymnasienivå, gärna kompletterad med viss
utbildning eller erfarenhet av marknadsföring och/eller personalfrågor.
Du har stor egen drivkraft och ser möjligheterna med bingohallen som en viktig resurs för
Östersunds föreningsliv. Du är initiativrik och kan genomföra dina idéer.
Det är viktigt att du kan vara ”ansiktet utåt” för bingoverksamheten och kunna möta kunderna på
ett professionellt sätt.
Du kommer även att ha det närmaste personalansvaret där du ska driva personalplanering,
kompetensutveckling, samt nära följa, leda och även själv delta i bingovärdarnas arbete.
Förnärvarande har vi 5 fastanställda samt 3 timanställda i bingohallen.
Du har förståelse för förutsättningarna för att ha en ideell verksamhet som arbetsgivare och du är
lyhörd för styrelsens behov.
I det dagliga arbetet ingår bland annat att löpande bokföring, löneadministration, redovisning och
utbetalning av utdelat överskott till medlemsföreningarna samt hålla kontakten med dessa,
redovisa varje månad till utsedda kontrollanter och lotteriföreståndare, kontanthantering med
mera.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning men som inleds med en 6 månaders provanställning.
Omfattningen på tjänstgöringsgraden kommer vi överens om vid anställningen men det finns
möjlighet till heltid.
Tillträde efter överenskommelse men gärna så snart som möjligt

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2017 till
Östersunds Idrottsservice AB, Kyrkgatyan 62 A, 831 34 Östersund

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Arne Eskilsson, ordförande i
Östersunds idrottsservice 070-6557 73 89 eller Per Lönn, ledamot i Östersunds idrottsservice
070-205 55 69

