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Deltidsmedarbejder til administrationen på Fyens Væddeløbsbane 

Har du lyst til at arbejde med administration, kommunikation og kundeservice indenfor 
hestevæddeløb, event og konference? Så har vi jobbet til dig. 

Om jobbet 

Vi søger en deltidsmedarbejder med interesse for administration, kommunikation, 
kundeservice samt planlægning og praktisk forberedelse af væddeløbsdage, konference og 
events. Stillingen er fysisk placeret på Fyens Væddeløbsbane i Odense. Arbejdstiden ligger 
primært indenfor normal kontortid, men en vis fleksibilitet ift. at være til stede ved udvalgte 
løbsdage/events er påkrævet. 

Dine arbejdsopgaver er vekslende og omfatter blandt andet 

• Administrative opgaver 
• Kommunikative opgaver 
• Kundekontakt, både fysisk samt via telefon og mail 
• Planlægning og forberedelse af væddeløbsdage, konferencer og events 
• Projektarbejde 
• Ad hoc opgaver 

Vi forventer af dig, at du… 

• har et vist branchekendskab til hestevæddeløbssporten 
• evner at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt 
• trives i en travl hverdag med varierende opgaver 
• forstår dig på service og samarbejde 
• har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner 
• er inkluderende, har et godt humør og bidrager til den gode trivsel 

Vi tilbyder dig… 

en deltidsansættelse på 20-25 timer ugentligt med spændende opgaver i en smal 
organisation med et godt arbejdsmiljø og en uhøjtidelig omgangstone. 

Vi sørger for grundig oplæring og du får en hverdag med stor selvstændighed og mulighed 
for indflydelse på arbejdsgange og processer. 

Om os 

Fyens Væddeløbsbane har siden sin åbning i 1935 budt på særlige oplevelser til både aktive 
udøvere og besøgende. Med sin unikke atmosfære har banen været et samlingspunkt for 
hele Fyn.  
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Virksomheden har p.t. tre fuldtidsansatte, to deltidsansatte, timelønnet personale samt to 
forpagtere tilknyttet. Fyens Væddeløbsbane er et aktieselskab, hvor Fyens 
Væddeløbsforenings medlemmer har aktiemajoriteten. 
 
Hvordan søger du? 

Send en motiveret ansøgning samt CV til cj@fvb-odense.dk senest d. 10. januar 2023. 

Der afholdes samtaler i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen. Vi ønsker tiltrædelse 
snarest muligt, men venter gerne på den rette. 

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte adm. direktør Claus Juncker 
på tlf. 888 112 05. 
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