
 

Direktør Fyens Væddeløbsbane A/S 

Som led i virksomhedens strategi søger Fyns Væddeløbsbane en direktør. 

Du vil som direktør komme til at tegne væddeløbsbanen udadtil, og skal sikre videre fremdrift og udvikling. 

Fyens Væddeløbsbane blev åbent i 1935 og kan således i juni 2020 fejre 85 års jubilæum. 
Utallige både to- og firbenede personligheder har skrevet sig i historiebøgerne her og publikum har fået 
oplevelser igennem et trekvart århundrede. 
Stedet har med sin unikke atmosfære været samlingspunkt for både byens borgere og for resten af Fyn, og 
skal være det i fremtiden også. 
Virksomheden har p.t. 2 fuldtidsansatte, samt timelønnet totopersonale og 2 forpagtere. 
Fyens Væddeløbsbane er et aktieselskab, hvor Fyens Væddeløbsforenings medlemmer har 
aktiemajoriteten. 
Aktieselskabet ejer hovedbygningen samt drive-in parkeringspladsen, mens selve banerne, stalde og øvrige 
områder ejes af Odense Kommune. 
Foreningerne Fyens Travklub, Fyns Galopklub og Fyens ponytrav- & Galopklub er tilknyttet 
væddeløbsbanen. 
 
Dine arbejds- og ansvarsområder bliver: 

 
Administration & ledelse 

• Overordnet ansvar for daglig drift, samt for ansatte og forpagtere.  

• Tæt samarbejde med bestyrelsen, tilpasning og opfølgning på strategi og forretningsplaner. 

 

• Løbende udvikling af organisationen. 

• Ansvar for planlægning af løbsdage. 

• Ledelsesansvar/medarbejderudvikling. 

• Kontaktperson til professionel trænerer på banen og øvrige aktive. Bindeled til øvrige baner og 
hestesportens organisationer. 

• Lounge-arrangementer 

 

Økonomi 

• Medvirken ved udarbejdelse af budget i samarbejde med regnskabsmedarbejder. 

• Rapportering af økonomiske nøgletal i samarbejde med regnskabsmedarbejder. 

• Ansvar for daglig økonomistyring. 

 

Markedsføring & kommunikation 

• Tegne virksomheden udadtil, salgs- og politisk lobbyarbejde og skabe stærke og værdifulde 
relationer. 

• At være med til at videreudvikle banens aktiviteter og sikre fortsat vækst. 

 

• Deltage i netværk og relationer til sponsorer og samarbejdspartnere. 

 

• Udbrede kendskab til Fyens Væddeløbsbane gennem sociale medier og andre platforme. 



• Strategisk medieplanlægning. 

• Kommunikation med samarbejdspartnere. 

• Tøj & Materialer. 

 

Salg 

• Sponsorservicering. 

• Aktivitets- og event-gennemførelse. 

• Salg af eksponering. 

• Kundearrangementer. 

• Udvidelse af antal samarbejdspartnere. 

 

Kvalifikationer 

• Den ideelle kandidat har en solid ledelseserfaring.  

• Du kan arbejde selvstændigt og fungerer godt med mange bolde i luften. 

• Du er respekteret som et dygtigt, samarbejdsorienteret menneske med social bevidsthed, 
organisatorisk musikalitet og en stabil karriere. 

• Du er nysgerrig og kendt for at skabe resultater, samtidig med at du kommunikerer sikkert, følger 
op og behandler andre ordentligt. 

• Fordel hvis du har erfaring med at tage lederansvar. 

• Du formår at sætte tydelige pejlemærker for organisationen samtidig med, at du både kan gå 
forrest og har overskuddet til at hjælpe til på de bagerste rækker. 

 

Vi tilbyder 

• Høj grad af selvstændighed i en flad organisation. 

• Plads i en virksomhed i udvikling og med nye aktiviteter. 

• Gode ansættelsesvilkår, flexibel arbejdstid, dog med aften/weekendvagter i forbindelse med 
løbsdage. 

• Lønpakke med fast løn og mulighed for provision og bonus. 

• En attraktiv direktørstilling med mange berøringsflader 

 

Tiltrædelse efter nærmere aftale. 
 

Ansøgning bedes sendt inden den 15. juni til Malene Raunholt på mar@kielberg.com 

Yderligere spørgsmål til jobbet kan fås ved henvendelse til Marlene Raunholdt på tlf.: 28606065 eller Jan 
Nielsen på tlf.: 40439301. 


