Er du Langesøhallernes
nye caféforpagter?
Vi kan tilbyde et nyrenoveret sport og
kulturhus med caféområde, nyt køkken
og tilhørende mødelokaler.
Du/I bliver inviteret indenfor i et bysamfund med stort sammenhold, mange stærke, frivillige kræfter og stor opbakning til fælles
aktiviteter.
Der er potentiale for god indtjening, idet der allerede nu er booket
en del fester og arrangementer, som kun venter på den rette
forplejning. Tiltrækning og fastholdelse af kunder og gæster sker
i tæt samarbejde med en fuldtidsansat centerleder.

VI FORESTILLER OS:

En udadvendt, serviceminded og resultatorienteret forpagter, som
har mod på at tænke ud af boksen og er frisk på nye initiativer.
Du har solid erfaring fra lignende stilling, trives med udfordringer
og har lyst til at være en del af vores lokalsamfund, således at
Langesøhallerne bliver byens naturlige samlingspunkt, til sport,
fritids- og kulturarrangementer.

MULIGHEDER I FORRETNINGEN:

Udover den daglige servicering og forplejning af brugerne, samt
stævner i hallerne og på udendørsbanerne, lægger faciliteterne
op til:
• Private- og firmafester, samt konfirmationer
(en del er allerede booket)
• Dag/weekendkurser, møder og teambuilding
• Showroom/workshops
• Receptioner
• Take-away, brunch, cafe, a la carte,
udendørs grillaftener og meget mere
• Skolemad til byens nærliggende skole med 700 elever

VI FORVENTER:

En innovativ initiativtager med gode samarbejdsevner,
der har lyst til at tilpasse forretningen til skiftende,
fremtidige behov.
At du kan opnå myndighedsgodkendelse og spiritusbevilling.
At du er klar på hurtig opstart, da vi holder officiel
åbning af Langesøhallerne den 4. november 2017.
Vi tilbyder en forpagtningsaftale, der danner solidt
grundlag for forpagterens egne indtjeningsmuligheder.

ANSØGNING OG KONTAKT:

Er du den rette kandidat, ser vi frem til at modtage din
ansøgning med CV og relevante referencer på mail
hurtigst muligt og senest 5. september 2017 til:
louiseharboe@mail.dk
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen
til at kontakte centerleder:
Louise Harboe på tlf.: 28 40 77 80.
Vi behandler ansøgningerne løbende og fortroligt.
Langesøhallerne – Morud Sport og Fritid er under om- og
udbygning og slår dørene op til november 2017, hvor
centeret rummer idrætshal, moderne springhal, fitnesscenter, nyt køkken med køle- og anretterrum, bar, cafe og
100 m2 mødelokaler, der kan deles i to. Derudover hall og
mødelokaler med plads til nye muligheder. Udeområderne
består af fodboldbaner, kunstgræsbane, tennisbaner,
beachvolleybaner og friluftsbad. Vi ligger i naturskønt område med panoramavinduer mod skoven og tæt ved byens
boligområder – en perle i Moruds bymidte og borgernes
nye samlingspunkt til sport, fritid og fest.

