
Aarhus Fremad søger praktikant for foråret 2021 

Vi søger en praktikant, som kan være med til at udvikle vores klub i foråret 

2021. Vi vil ligge yderligere på i foråret 2021, hvor vi drømmer om en udvikling 

af vores kampoplevelse på Riisvangen. Vi sigter højt og visionen er at have 

Danmarks bedste divisionsoplevelse og det skal du hjælpe til med.  

Vi har haft udsolgt 10 ud af 10 kampe i 2020 grundet restriktionerne med max. 

500 tilskuere. Det vidner om, at vi har et større potentiale og det skal vi have 

udnyttet og gjort endnu skarpere.  

Vi drømmer om 1. division, men vi drømmer også om et sted, hvor du altid møder folk i øjenhøjde og stadig 

har skabt et sted, for fodbolden kommer i baggrunden og kun bliver en del af oplevelsen.  

Opgaverne bliver: 

Sammenspil med vores venskabsklubber og udvikling i disse.  

Få sat struktur på kampafviklingen 

Samarbejde med frivillige og få endnu flere frivillige med 

Promovering af vores kampe på SoMe og i og omkring Aarhus  

Skabte den bedste oplevelse på Riisvangen 

 

Om dig: 

Du skal være struktureret  

Du skal kunne tage ansvar og være klar til at selv tage ideen fra start til ende.  

Du skal kunne arbejde med mange bolde i luften 

Du skal kunne arbejde om lørdagen, når der er hjemmekampe  

Du skal kunne lide at være et i miljø, hvor der tænkes højt og hvor, folk har hjertet med. 

Du skal kunne være klar til at arbejde med frivillige 

Du skal være klar på at udvikle og tænke længere end blot praktikperioden.  

Du skal være klar på alle mulige småjobs i en lille organisatorisk fodboldklub.  

 

Kravet til praktikantperioden er at du har egen computer.  

 

Ansøgningen skal sendes til ad@aarhus-fremad.dk. Der er løbende samtaler og perioden skal være medio 

marts til medio juni. Dette aftales nærmere ved samtale 
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