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FLYVNING NR. 02  

 
DATO: 02.10.2015  

 

Stillingsopslag: Chef til Svæveflyvecenter Arnborg 
 
DSvU har et ønske om at få Arnborg op på et serviceniveau hvor både lokale og andre af Unionens 
medlemmer føler sig godt tilpas på Arnborg og at alle medlemmer skal gives mulighed for at bruge Arn-
borg og de faciliteter, som vi fælles har på Arnborg. 
 
Derfor har vi besluttet at ansætte en person i en fuldtidsstilling på Arnborg til at drive denne proces og 
stedet. 
 

Om jobbet 
Du skal som flyvechef på Arnborg sørge for den daglige drift af svæveflyvecenteret og sikre at der kan 
flyves når vejret tillader. Du skal stå for udlejning af Unions fly, udføre checkstarter før udlejning og på 
enkelte dage hjælpe til med afvikling af flyvningen. Jobbet giver også ansvar for, både økonomien og 
koordineringen af, vedligeholdelse af Unionens anlæg og faciliteter. Desuden indeholder stillingen også 
ansvar for opfølgning og i nogle tilfælde projektledelse af projekter igangsat på Svæveflyvecenteret. 
Der kan også blive tale om nogle administrative opgaver for DSvU i det omfang tiden tillader det. 
Og du skal som person være med til at gøre Arnborg til et endnu mere attraktivt sted at komme for både 
familier og piloter, bredde som elite. 
 

Din profil 

 Du er en type der kan snakke med alle 

 Du er i stand til at involvere og motivere frivillige i at deltage i den daglige drift og vedligeholdelse 

 Du er i stand til at gennemføre de mål der opsættes af Arnborgbestyrelsen 

 Du er førsteinstruktør 

 Du er materielkontrollant 

 Du har en håndværksmæssig baggrund 

 Du er fleksibel med arbejdstiden - fleste dage/timer i flyvesæsonen 
 

Hvad kan vi tilbyde: 
Ansættelse sker med reference til Generalsekretæren, dog vil den daglige kontakt være med Arnborg-
bestyrelsen. En spændende og udfordrende stilling med stor frihed. Jobbet er med fast tid og overarbej-
de skal afspadseres 1:1. Har du yderligere spørgsmål til stillingen så er du velkommen til at kontakte HB 
kontaktperson for Arnborgbestyrelsen Mads Leth på tlf. 22579458. 
 
Tiltrædelse efter nærmere aftale, men forventet 1. januar 2016. 
 
Ansøgning fremsendes til Lars Agesen-Pagh DSvU på e-mail adresse lap@dsvu.dk.  
Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2015.  

 

       Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 
 
 
       Lars Agesen-Pagh 
           Generalsekretær 
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