Platsansvarig till Las Palmas

Rolig och meningsfull sysselsättning
ett par dagar i veckan under vintersäsongen
Skandinaviska klubben är en kulturell och opolitisk
förening i den autonoma regionen som Kanarieöarna utgör. Verksamheten drivs på Gran Canaria
och vänder sig till medborgare från de nordiska
länderna. Föreningen har till uppgift att förmedla
kontakt och skapa bra gemenskap mellan sina
medlemmar liksom med lokalbefolkningen samt
informera om värdlandet, dess kultur och traditioner.
Skandinaviska klubben, med cirka 1 000 medlemmar, är geografiskt uppdelad på Nord och Syd
med respektive omfattande egna verksamheter som
gemensamma. I Nord med klubblokal på Calle
Manuel Gonzalez Martin 15 i Las Palmas och på Syd
med klubblokal i San Agustin. Verksamheten bedrivs i huvudsak under vinterhalvåret, från oktober
till april. Klubben har en person anställd placerad i
Las Palmas, men i övrigt sker arbetet i huvudsak
ideellt av medlemmar, för medlemmarna. Till Las
Palmas söker vi nu en Platsansvarig.
Som Platsansvarig leder och fördelar du arbetet i
Nord. Till din hjälp har du ett stort antal medlemmar, s k aktivitetsansvariga, som självständigt
ansvarar för sin respektive aktivitet som t ex bridge, boule, vinprovning, konstvandring, utflykter,
föreläsningar och mycket mera. Dessutom medlemmar som arbetar i klubbens reception och med

administration. Du samarbetar också med den
köksansvarige och dennes medhjälpare som står
för fester, restaurang- och pubverksamheten. Dina
huvudsakliga ansvarsområden är följande:
• Bemanning/schemaläggning av klubbens reception
• Samordna klubbens aktiviteter och stötta aktivitetsansvariga
• Ansvara för att det finns information om klubbens
aktiviteter
• Undersöka medlemmarnas intresse för nya aktiviteter och hitta ansvariga för dessa
• Viss administration och ekonomisk uppföljning
• Tillse att klubbens lokal är funktionsduglig
• Samarbeta med klubbens platsansvarige på Syd
I din roll som platsansvarig bör Du ha goda
samarbets- och organisationsegenskaper, dela
klubbens värderingar och inte bedriva verksamhet
som kan uppfattas som konkurrerande med klubben. Som platsansvarig utgår ett mindre arvode. Du
rapporterar till och stöttas av styrelsen. Individuellt
introduktionsprogram kommer att erbjudas.
Tillträdesdatum efter överenskommelse, gärna i
god tid innan höstens aktiviteter drar igång.
Välkommen med Din intresseanmälan med kortfattat CV så snart som möjligt, men senast den 14
maj per mail med adress: skknord@hotmail.com.

