Åpen søknad - Spicheren
Om oss
Spicheren er eid og driftet av Studentskipnaden i Agder (SiA), og kan med rette kalle seg studentenes treningssenter! Vi har også mange
eksterne medlemmer fra ungdom til senior, så her er det en motiverende og fin mix av treningsglade mennesker.
Vi er det største og mest komplette treningssenteret på Sørlandet. Anlegget huser alt fra stort helsestudio, 5 ulike saler for gruppetrening,
klatrevegg, 2 idrettshaller og svømmebasseng. I vår øverste etasje er nå Olympiatoppen Sør (OLT Sør) etablert med et betydelig ressurs- og
kompetansesenter for idretten i landsdelen.

Hva vi ser etter
På Spicheren er vi alltid interessert i å snakke med dyktige og motiverte mennesker, selv om vi ikke til enhver tid har ledige stillinger. Hvilke
kandidater vi ser etter vil variere, så send oss gjerne en åpen søknad, slik at vi får en mulighet til å bli litt kjent med deg.
Vi ønsker oss kandidater som er positive, glade i folk, interesserte og samarbeidsorienterte. På Spicheren har vi mål om å skape den beste
treningsopplevelsen!
Ved å legge inn en åpen søknad, samtykker du i at vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldene regler.
Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Om SiA
SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. Vi er til for å skape trygghet og trivsel i livet rundt studiene, slik at
studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra.
SiA har en rekke velferdstilbud til studenter på Agder. Vi tilbyr barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler, samt at vi driver møteplasser som
SiA
Mat og drikke, Østsia, Bluebox og treningssenteret Spicheren. Vi satser på kultur gjennom egne festivaler og støtte til mer enn 50
studentforeninger.
SiA er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene.
Målet vårt er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.
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