Melleruds kommun söker en verksamhetsledare till Rådahallen
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl vatten och skog
som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd
kommersiell och kommunal service.
Tillväxtenheten är en del av kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för plan- och byggfrågor, mark-och
exploateringsfrågor turism, näringsliv samt Rådahallen.
Rådahallen är en plats med en stor bredd av aktiviteter såsom simhall, sporthall samt andra privata
verksamheter.
Här arbetar 10 anställda med bland annat simskoleverksamhet, vattenpass, cafeteria, daglig drift och
hallbokning till föreningar.
Vi söker nu en verksamhetsledare som kan driva verksamheten framåt på ett affärsmässigt och utvecklande
sätt.
Arbetsuppgifter
Att leda, utveckla och marknadsföra Rådahallen på ett affärsmässigt sätt och ha ett operativt helhetsansvar.
I tjänsten ingår budgetuppföljning samt ansvar för arbetsmiljöuppgifter, teknisk drift med mera.
Vid behov ska du vara beredd att hoppa in i olika delar av verksamheten.
Det är viktigt för oss att du tar ett stort ansvar i kundbemötande då vi strävar efter att kunden alltid skall uppleva besök hos oss
som positivt.
Vem är du?
En driven verksamhetsledare som med stort engagemang stöttar tillväxtchefen i den operativa dagliga driften. Du har lätt för
att arbeta både i grupp och självständigt och är en drivande person som gillar utmaningar och är stresstålig.
Vi sätter som krav att du har minst gymnasial utbildning, en god förståelse för ekonomi samt viss teknisk kunskap.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att driva liknande verksamhet och har en god förståelse för arbetsmiljöarbete.
Du besitter stor förmåga att bemöta kunder och är serviceinriktad och gillar varierade arbetsuppgifter samt ser helheten i
verksamheten och nya möjligheter till utveckling.
Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig att få arbeta i ett härligt gäng med ett omväxlande arbete. Du kommer att träffa många människor i ditt dagliga
arbete och kommer att ha stor möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av verksamheten.
Melleruds kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt semesterväxling för extra semesterdagar.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev.
Anställningsformer:

Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning:

100%

Lön:

Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Kontakt:

Maria Wagerland, enhetschef tillväxtenheten

Telefon:

0530-181 31

E-post:

maria.wagerland@mellerud.se

Facklig företrädare:

Nås via kommunens växel: 0530–180 00

Ange referens:

Verksamhetsledare Rådahallen 2020

Ansökan skickas till:

kommunen@mellerud.se

Sista ansökningsdag:

1 december 2020

