
Fritidsudvikler til Harte i bevægelse 
Om Harte i bevægelse 
I Harte har vi store ambitioner og er som de første ved at afprøve en islandsk inspireret model, hvor 
fritidsaktiviteter styrkes i samspil med skolen gennem projektet ”Harte i bevægelse”. Projektet skal styrke 
det lokale samspil og skabe et bedre fundament for at øge aktiviteten og trivslen blandt børn og unge i 
Harte.  
 
Harte i bevægelse er et samarbejde mellem lokale aktører i Harte, der arbejder på at skabe liv og 
sammenhold i Harte gennem aktiviteter. Samarbejdet koordineres af en styregruppe med repræsentanter 
fra Harte GIF herunder værestedet friheden, Harte Fritidscenter og Harte Skole. Harte skole har en 
markant idrætsprofil og er ved at afprøve en helt ny model for idrætsskole, der bygger på samarbejde med 
det lokale foreningsliv. Hallen er netop ved at færdiggøre en udvidelse med bevægelses- og e-
sportslokale, der giver mulighed for nye aktiviteter. 
 
Samarbejdet fungerer som pilotprojekt for et projektet ”Moving Kolding – ungdomsliv i balance” under 
Kolding Kommune. Det har til formål at skabe et aktivt ungdomsliv baseret på fritidsaktiviteter og trivsel. 
Erfaringerne fra Harte tænkes at kunne blive udbredt, så du vil også blive kontaktperson i relation til 
erfaringsopsamling. 
 

Opgaver som fritidsudvikler 
I den forbindelse søges en fritidsudvikler, der kan være katalysator for aktivitet i lokalområdet og bindeled 
mellem lokale aktører. Formålet med stillingen er, at skabe merværdi gennem sparring med og aktivering 
af frivillige samt igangsættelse af nye aktiviteter. Fritidsudvikleren skal selv være med til at udvikle 
stillingen og opgaverne undervejs, og du kommer til at operere i grænselandet mellem frivillige, lokale 
institutioner og Kolding Kommune.  
 
De primære opgaver bliver at være tovholder for styregruppen under Harte i bevægelse, hvilket indebærer 
at: 

• binde lokalsamfundet sammen ved at udvikle og søsætte nye aktiviteter, der skaber aktivitet 
og/eller indtægter, hovedsageligt forankret i idrætsforeningen 

• være sparringspartner, katalysator og koordinator for frivillige, 
• integrere nye brugergrupper i fritidscentret og gerne skabe liv i cafeteriet, 
• markedsføre aktiviteter under Harte i bevægelse, 
• udvikle og koordinere aktiv eftermiddag, der er et samarbejde mellem Harte Skole og Harte GIF. 

 

Forventninger til ansøger 
Vi søger en initiativrig projektleder type, der har gode kommunikative evner. Du skal være proaktiv og 
kunne arbejde selvstændigt i tæt samspil med frivillige og ansatte i lokalområdet. Du er relationel stærk og 
trives i at arbejde under frihed. Vi forventer, at du har et lokalt engagement samt interesse og erfaring i 
arbejdet med foreningsliv. Hvis du kan kende dig selv i ovenstående og brænder for at skrive dansk 



idrætshistorie, så er du måske den første fritidsudvikler, der skal løfte det lokale fritidsliv til gavn for alle i 
og omkring Harte.  
 

Ansættelsesvilkår sted, timer, refererer til 
Stillingen er et to-årigt projekt, der kan blive permanent. Vi har netop modtaget et større sponsorat, så vi 
kan tilbyde en ansættelse på 10-15 timer om ugen. En af dine funktioner vil være at skabe aktivitet, der 
kan være indtægtsgivende, hvilket også vil være medvirkende til at udvide din ansættelsesgrad. Løn efter 
kvalifikation. 
 
Du vil blive ansat under Harte GIF og få arbejdsplads ud fra Harte Fritidscenter. Der skal forvente fleksible 
arbejdstider, der kan variere fra uge til uge, men som du i høj grad selv er med til at planlægge. 
 
Der tages løbende i mod ansøgninger og afholdes samtaler ind til den rigtige profil er fundet. Du kan høre 
mere om stillingen ved at kontakte formand for HG&IF Niels Christiansen på 25300521 / 
niels.christiansen@me.com. 
 


