
Da vores nuværende banemand har opsagt sin stilling efter mange år for at søge nye udfordringer, 
søger vi en ny til at afløse ham.
Skive Trav har nogle af landets bedste sportslige faciliteter. Der blev etableret travbane i Skive 
i 1948, og banen flyttede i 1966 til sin nuværende beliggenhed, hvor faciliteterne løbende er 
blevet udviklet. Gennem årene har Skive Trav sat sit præg på dansk travsport via sine tilknyttede          
professionelle og amatørbaserede sportsudøvere, hesteejere og heste. Ekvipagerne har i tidens 
løb leveret legendariske og uforglemmelige oplevelser for et talstærkt publikum over hele landet.

Stillingen
Vores kommende banemand skal i tæt samarbejde med ledelsen og administrationen tilsikre, at vi 
opretholder et højt niveau af vores sportslige faciliteter og omgivelser. 

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver:
• At passe opvisningsbanen og træningsbanerne
• At foretage ad hoc reparationer / vedligehold på bygninger
• At passe vores grønne område
• Vedligeholdelse af maskiner
• Assistere ved events i Skive Trav regi
• Samt øvrigt forefaldende arbejde

Du tilbringer en stor del af din tid i en traktor og trives derfor med, at arbejde alene såvel 
som sammen med vores trænere og med dine tre nærmeste kollegaer som hjælper med at                
vedligeholde banen, anlægget og staldene.

Din profil
Da pasning af banen er din vigtigste opgave, er det vigtigt, at du har erfaring med traktorer, red-
skaber og maskiner i almindelighed. Du må gerne have hænderne skruet rigtigt på, således at 
du uden problemer kan skifte en vandkop i ny og næ. Indgangsvinklen til jobbet kan f.eks. være 
maskinfører, landmand, greenkeeper, vicevært, banemand eller aktiv udøver.
Da banen er er vigtig for vores aktive både til træning og løb, så skal banen holdes seks dage om 
ugen. Da vi afvikler travløb, når andre har fri, er det et krav, at du kan arbejde på disse dage som 
typisk er mandag aften samt enkelte fredage, lørdage og søndage. Se kalender på skive-trav.dk. 

Vi tilbyder
Et godt og stabilt job med frihed under ansvar. En løn som matcher dine kvalifikationer samt 
pension. 
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Da vi afholder           
samtaler løbende, opfordrer vi dig til at søge stillingen hellere i dag end i morgen.
Venligst send din ansøgning med relevante bilag inden den 3. september 2021 til Carsten Terp på 
mail ct@skive-trav.dk. Såfremt du har spørgsmål til jobbet, kan ske på telefon 8881 1206 eller på 
ct@skive-trav.dk

Skive Trav søger ny banemand


